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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

5614. 
Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија и член 18 став 1 од Законот за од-
ликувања и признанија на Република Македонија ја до-
несувам следната  

 
О Д Л У К А 

 
I 

На ЕВРЕЈСКАТА ЗАЕДНИЦА ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

 
и се доделува признанието 
 
ПОВЕЛБА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
за долгогодишната работа и дејствување во Ре-

публика Македонија, со што даде значаен придонес 
во градењето на македонскиот модел на соживот  и 
демократското општество, како и за поддршката и 
унапредувањето на односите и соработката со 
Државата Израел. 

 
II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
 

Бр. 10-1129/1                          Претседател 
11 декември 2014 година          на Република Македонија,                       

      Скопје                                  д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
____________ 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
5615. 

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финан-
сирање на единиците на локалната самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.61/2004, 
96/2004, 67/2007, 156/2009 и 47/2011 ), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
8.12.2014 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИ-
ТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ 
ЗА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИ-
ТА - ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА ЗА 2015 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа уредба се пропишува методологијата за ут-
врдување на критериуми за распределба на блок дота-
циите од Буџетот на Република Македонија за 2015 го-
дина за јавните установи за социјална заштита - домо-
ви за стари лица, по општини кои ги исполниле усло-
вите за пристап до блок дотациите за финансирање на 
пренесените надлежности.  

 
Член 2 

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2015 
година во Раздел 15001 – Министерство за труд и соци-
јална политика, Потпрограма А2 – Пренесување  на 
надлежности на ЕЛС,  ќе се врши финансирање за деј-
носта социјална заштита-домови за стари лица. 

 
Член 3 

Распределбата на блок дотации се врши според 
следните критериуми: 

- основна сума по корисник за сместување во оп-
штински јавни установи за стари лица согласно состој-
бата на корисникот, подвижен или неподвижен и пар-

тиципацијата на корисникот во услугата, со вкалкули-
рани трошоци за греење за 2 (два) месеца повеќе од ос-
танатите општински јавни установи за стари лица каде 
што периодот на греење значително е подолг од перио-
дот на греење во останатите општини; 

- бројот на сместени лица (корисници на социјална 
услуга) во општински јавни установи за стари лица 

-   број на вработени во општински јавни установи 
за стари лица. 

 
Член 4 

Распределбата на блок дотации се врши според 
следната формула: 

 
BD i социјална заштита = OS i  х Коефициент i 

 
OS i  = Т  х  Br i 

 
BD i социјална заштита – претставува блок дотаци-

ја за сместување на стари лица во општинските јавни 
установи за стари лица, по општина; 

OS i  – претставува основна сума по корисник го-
дишно за сместување на стари лица во општинските 
јавни установи за стари лица, по општина; 

Т – претставува трошок (цена) по корисник годиш-
но за сместување на стари лица во општинските јавни 
установи за стари лица, по општина. Трошокот (це-
ната) по корисник е утврдена во зависност од состојба-
та на корисникот (подвижен или неподвижен корис-
ник) и партиципација на корисникот во трошоците на 
услугата. 

Br i – претставува фактички број на социјални ко-
рисници во општинските јавни установи за стари лица, 
по општина; 

Коефициент i – преставува коефициент според бро-
јот на вработени во општинските јавни установи за ста-
ри лица, по општина. 

 
Член 5 

Средствата за блок дотации за јавните установи за 
социјална заштита - домови за стари лица, се насочува-
ат во општините каде што е седиштето на установата, 
од Буџетот на Република Македонија преку Министер-
ството за труд и социјална политика, месечно или во 
динамика договорена со Министерството за финансии. 

 
Член 6 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 1 јануари 2015 година. 

 
Бр. 42-10302/1 Заменик на претседателот  

8 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5616. 
Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 
119/13, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 2.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТА 
НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА 
ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ  

„СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на висината на вредноста на бодот за 
пресметување на платите на вработените во Јавното 
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претпријатие „Стрежево“ – Битола, бр.02-646/1 од 
30.10.2014 година, донесена од Управниот одбор на 
ова Јавно претпријатие, на седницата, одржана на 
30.10.2014 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-8935/1 Заменик на претседателот  

2 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5617. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 2.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ВРХОВЕН 

СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за правда му престанува користењето на 
движните ствари, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Врховен суд на 
Република Македонија. 

   
Член 3 

Министерот за правда склучува договор со претсе-
дателот на Врховен суд на Република Македонија со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлука.   

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија„„. 

 
Бр. 42-8990/1 Заменик на претседателот  

2 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5618. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, до-
несе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИ-
РАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН СОВЕТ ЗА РАЗВОЈ 

НА ВОЛОНТЕРСТВОТО 
   

Член 1 
Во Одлуката за формирање на Национален совет за 

развој на волонтерството („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 17/12), во членот 2 ставот 1 се 
менува и гласи: 

„Националниот совет за развој на волонтерството 
го сочинуваат претставници од: 

- Министерството за труд и социјална политика  - 
Aлександра Личоска; 

- Министерството за образование и наука -  Агим 
Рушити; 

- Агенцијата за млади  и спорт - Зорица Стаменков-
ска; 

- Генералниот секретаријат за Владата на Републи-
ка Македонија/Одделение за соработка со невладини 
организации - Сузана Никодијевиќ – Филиповска;  

- Заедницата на единиците на локалната самоуправа 
- Иван Неделковски; 

- Коалицијата на младински организации СЕГА-
Прилеп - Зоран Илиески; 

- Здружение КОНЕКТ – Скопје - Никица Кусини-
кова; 

- Црвен крст на Република Македонија - Алексан-
дра Ристовски и 

- Младински културен центар - Битола - Златко Та-
левски.“ 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-9405/1 Заменик на претседателот 

18 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5619. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 
27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕР-
СТВО ЗА ФИНАНСИИ – УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ (ОПРЕМА ЗА ПРОДУКЦИСКА ОКОЛИНА) 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за информатичко општество и администрација 
му престанува користењето на движните ствари: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерство 

за финансии – Управа за јавни приходи. 
 

Член 3 
Министерот за информатичко општество и администрација склучува договор за примопредавање со ди-

ректорот на Управа за јавни приходи за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

Бр. 42-10068/1                                                                                                           Заменик на претседателот  
2 декември 2014 година                                                                                                            на Владата на Република 

Скопје                                                                                   Македонија, 
     м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5620. 
Врз основа на член  17-а од Законот за користење и  

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на  Република Македонија” бр. 8/2005, 
150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 
27/2014), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 2.12.2014 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА 
НЕДВИЖНA СТВАР НА ОПШТИНА ДОЛНЕНИ 

 
Член  1 

Со оваа одлука на Општина Долнени  се пренесува 
во сопственост , без надомест, недвижна ствар - зграда, 
лоцирана на КП бр.2560/4, КО Житоше, евидентирана 
во Имотен лист бр.943, сопственост на Република Ма-
кедонија, со вкупна внатрешна површина од 1554 м2, и 
тоа: 

- зграда 1, влез 1, кат 1, ДП со површина од 664 м2; 
- зграда 1, влез 1, кат 1, ХС со површина од 49 м2; 
- зграда 1, влез 1, ПР, ХС со површина  од 55 м2; 
- зграда 1, влез 1, ПР, ДП со површина од 746 м2; 
- зграда 1, влез 1, ПР, ПП со површина од 40 м2.  
        

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на  објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 42-10081/1 Заменик на претседателот  

2 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5621. 
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-

рални суровини (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Влада-
та на Република Македонија на седницата одржана на 
8.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОА-
ТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВ-
НИК НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО ИЗ-
ГРАДБА ОДРЖУВАЊЕ И УСЛУГИ АВТОГРАДБА 
ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ГОСТИВАР  НА ЛО-
КАЛИТЕТОТ “КРАСТА“С.МИРДИТА, ОПШТИНА  

ГОСТИВАР 
 
1.  На Друштвото за градежништво изградба одржу-

вање и услуги АВТОГРАДБА ДООЕЛ експорт-импорт 
Гостивар се доделува концесија за експлоатација на 
минерална суровина – варовник на локалитетот 
“Краста“ с. Мирдита, општина Гостивар, со површина 
на простор на концесија за експлоатација дефиниран со 
точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките 
дефинирани со координати како е дадено во табелата, и 
тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 

Т-1 7488947 4625293 
Т-2 7489047 4625610 
Т-3 7489157 4625700 
Т-4 7489318 4625404 
Т-5 7489159 4625148 

 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=  
0.115442 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.  

 
Бр. 42-10237/1 Заменик на претседателот  

8 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5622. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14) и член 
35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно пар-
тнерство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 6/12 и 144/14), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 8.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА– ГЛИНА НА ЗАШТИТНОТО ДРУШТВО 
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА ЗА 
ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО ЗАСТАПНИШ-
ТВО И ОСТАНАТИ УСЛУГИ УНИВЕРЗАЛ-С ДОО 
УВОЗ-ИЗВОЗ КРИВА ПАЛАНКА НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ „КРИВА КРУША“ ОПШТИНА РАНКОВЦЕ 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина– глина 
на локалитетот „Крива Круша“ општина Ранковце на 
Заштитното друштво за вработување на инвалидни ли-
ца за трговија на големо и мало застапништво и остана-
ти услуги УНИВЕРЗАЛ-С ДОО увоз-извоз Крива Па-
ланка, согласно Одлуката за започнување на постапка 
за доделување на концесии за  детални геолошки ис-
тражувања на минерални суровини бр.42-3906/1 од 
7.07.2014 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.103/14). 

2. Заштитното друштво за вработување на инвалид-
ни лица за трговија на големо и мало застапништво и 
останати услуги УНИВЕРЗАЛ-С ДОО увоз-извоз Кри-
ва Паланка достави понуда со број 00000037 на 
18.11.2014 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Заштитно-
то друштво за вработување на инвалидни лица за трго-
вија на големо и мало застапништво и останати услуги 
УНИВЕРЗАЛ-С ДОО увоз-извоз Крива Паланка ги ис-
полни условите содржани во Јавниот повик и Тендер-
ската документација и достави најповолна понуда. 

4. На Заштитното друштво за вработување на инва-
лидни лица за трговија на големо и мало застапништво 
и останати услуги УНИВЕРЗАЛ-С ДОО увоз-извоз 
Крива Паланка се доделува концесија за детални гео-
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лошки истражувања на минерална суровина– глина на 
локалитетот „Крива Круша“ општина Ранковце, со пов-
ршина на простор на концесија за детални геолошки 
истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, а точките дефинирани со координати 
како е дадено во табелата, и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 

1 7590550 4670688 
2 7590650 4670707 
3 7590737 4670590 
4 7590931 4670422 
5 7590824 4670434 
6 7590806 4670477 
7 7590607 4670565 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 0.030949 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 65.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 
Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката. 

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

    
Бр. 42-10417/4 Заменик на претседателот  

8 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5623. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14) и член 
35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно пар-
тнерство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 6/12 и 144/14), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 8.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА НА ДРУШТВО-
ТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГА И ТРГОВИЈА 
УСКАНА ГАРА УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ С.МАМУ-
ДОВЦИ КИЧЕВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БИГОР“ 

ОПШТИНА КИЧЕВО 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – мине-
рална вода на локалитетот „Бигор “ општина Кичево на 
Друштвото за производство, услуга и трговија УСКА-
НА ГАРА увоз-извоз ДООЕЛ с.Мамудовци Кичево, 

согласно Одлуката за започнување на постапка за доде-
лување на концесии за  детални геолошки истражувања 
на минерални суровини бр.42-3906/1 од 7.07.2014 годи-
на („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
103/14). 

2. Друштвото за за производство, услуга и трговија 
УСКАНА ГАРА увоз-извоз ДООЕЛ с.Мамудовци Ки-
чево достави понуда со број 00000035 на 18.11.2014 го-
дина. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за производство, услуга и трговија УСКАНА ГАРА 
увоз-извоз ДООЕЛ с.Мамудовци Кичево ги исполни 
условите содржани во Јавниот повик и Тендерската до-
кументација и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за производство, услуга и трговија 
УСКАНА ГАРА увоз-извоз ДООЕЛ с.Мамудовци Ки-
чево се доделува концесија за детални геолошки истра-
жувања на минерална суровина – минерална вода на 
локалитетот „Бигор“ општина Кичево, со површина на 
простор на концесија за детални геолошки истражува-
ња дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави 
линии, а точките дефинирани со координати како е да-
дено во табелата, и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 

1 7498300 4598235 
2 7499000 4598338 
3 7499000 4597300 
4 7498307 4597300 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 0.687278 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 117.500,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 
Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

12.Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 42-10417/5 Заменик на претседателот  

8 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5624. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14) и член 
35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно пар-
тнерство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 6/12 и 144/14), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 8.12.2014 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШ-
КИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРО-
ВИНА– МИНЕРАЛНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ САН АНД 
СТАРС ДОО ЕКСПОРТ -ИМПОРТ ТЕТОВО НА ЛО-
КАЛИТЕТОТ „С. ПРВЦЕ“ ОПШТИНА ТЕАРЦЕ 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални ге-

олошки истражувања на минерална суровина – минерал-
на вода на локалитетот „с. Првце“ општина Теарце на 
Друштвото за производство, трговија и услуги САН АНД 
СТАРС ДОО експорт -импорт Тетово, согласно Одлуката 
за започнување на постапка за доделување на концесии за  
детални геолошки истражувања на минерални суровини 
бр.42-3906/1 од 7.07.2014 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 103/14). 

2. Друштвото за производство, трговија и услуги 
САН АНД СТАРС ДОО експорт -импорт Тетово дос-
тави понуда со број 00000036 на 18.11.2014 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за производство, трговија и услуги САН АНД 
СТАРС ДОО експорт -импорт Тетово ги исполни усло-
вите содржани во Јавниот повик и Тендерската доку-
ментација и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за производство, трговија и услуги 
САН АНД СТАРС ДОО експорт -импорт Тетово се до-
делува концесија за детални геолошки истражувања на 
минерална суровина – минерална вода на локалитетот 
„с. Првце“ општина Теарце, со површина на простор на 
концесија за детални геолошки истражувања дефини-
ран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а 
точките дефинирани со координати како е дадено во 
табелата, и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 

1 7506574 4665274 
2 7506124 4665318 
3 7506309 4664755 
4 7506605 4665000 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 0.166955 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 93.500,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 
Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката. 

12.Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-10417/6 Заменик на претседателот  

8 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

5625. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14) и член 
35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно пар-
тнерство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 6/12 и 144/14), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 8.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА– ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРО-
ИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЕУРО АК-
ТИВА ДОО ЕКСПОРТ - ИМПОРТ СКОПЈЕ НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ „ПАСИВЕР“ ОПШТИНA ЧУЧЕР 

САНДЕВО 
 

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални ге-
олошки истражувања на минерална суровина – варовник 
на локалитетот „Пасивер“ општина Чучер Сандево, на 
Друштвото за производство, трговија и услуги ЕУРО АК-
ТИВА ДОО експорт - импорт Скопје, согласно Одлуката 
за започнување на постапка за доделување на концесии за  
детални геолошки истражувања на минерални суровини 
бр.42-3906/1 од 7.7.2014 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 103/14). 

2. Друштвото за производство, трговија и услуги 
ЕУРО АКТИВА ДОО експорт -импорт Скопје, достави 
понуда со број 00000038 на 18.11.2014 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за производство, трговија и услуги ЕУРО АКТИВА 
ДОО експорт - импорт Скопје, ги исполни условите 
содржани во Јавниот повик и Тендерската документа-
ција и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за производство, трговија и услуги 
ЕУРО АКТИВА ДОО експорт - импорт Скопје, се до-
делува концесија за детални геолошки истражувања на 
минерална суровина – варовник на локалитетот „Паси-
вер“ општина Чучер Сандево, со површина на простор 
на концесија за детални геолошки истражувања дефи-
ниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а 
точките дефинирани со координати како е дадено во 
табелата и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 

1 7529004 4662982 
2 7528409 4663841 
3 7528766 4664201 
4 7529292 4663579 
5 7530197 4662782 
6 7530095 4662701 
7 7529729 4662825 
8 7529502 4663054 

 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=0.869026 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 98.000,00 денари, 
субјектот од точка 1 од оваа одлука, е должен да го 
плати во рок од седум дена пред денот на склучување-
то на Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија, во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 
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11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.                                    

 
Бр. 42-10417/7 Заменик на претседателот  

8 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5626. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14) и член 
35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно пар-
тнерство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 6/12 и 144/14), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 8.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА– ГЛИНА НА ЗАШТИТНОТО ДРУШТВО 
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА ЗА 
ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО ЗАСТАПНИШ-
ТВО И ОСТАНАТИ УСЛУГИ УНИВЕРЗАЛ-С ДОО 
УВОЗ-ИЗВОЗ КРИВА ПАЛАНКА НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

„РАНКОВЦЕ“ ОПШТИНА РАНКОВЦЕ 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални ге-

олошки истражувања на минерална суровина– глина на 
локалитетот „Ранковце“ општина Ранковце, на Заштитно-
то друштво за вработување на инвалидни лица за трговија 
на големо и мало застапништво и останати услуги УНИ-
ВЕРЗАЛ-С ДОО увоз-извоз Крива Паланка, согласно Од-
луката за започнување на постапка за доделување на 
концесии за  детални геолошки истражувања на минерал-
ни суровини бр. 42-3906/1 од 7.7.2014 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.103/14). 

2. Заштитното друштво за вработување на инвалид-
ни лица за трговија на големо и мало застапништво и 
останати услуги УНИВЕРЗАЛ-С ДОО увоз-извоз Кри-
ва Паланка достави понуда со број 00000039 на 
18.11.2014 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Заштитно-
то друштво за вработување на инвалидни лица за трго-
вија на големо и мало застапништво и останати услуги 
УНИВЕРЗАЛ-С ДОО увоз-извоз Крива Паланка, ги ис-
полни условите содржани во Јавниот повик и Тендер-
ската документација и достави најповолна понуда. 

4. На Заштитното друштво за вработување на инва-
лидни лица за трговија на големо и мало застапништво 
и останати услуги УНИВЕРЗАЛ-С ДОО увоз-извоз 
Крива Паланка се доделува концесија за детални гео-
лошки истражувања на минерална суровина– глина на 
локалитетот „Ранковце“ општина Ранковце, со пов-
ршина на простор на концесија за детални геолошки 
истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, а точките дефинирани со координати 
како е дадено во табелата и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 

1 7592475 4671600 
2 7593080 4671640 
3 7593080 4 671220 
4 7592640 4671200 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 0.216700 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 65.000,00 денари, 
субјектот од точка 1 од оваа одлука, е должен да го 
плати во рок од седум дена пред денот на склучување-
то на Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.                          

 
Бр. 42-10417/8 Заменик на претседателот  

8 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5627. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14) и член 
35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно пар-
тнерство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 6/12 и 144/14), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 8.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА– ВАРОВНИК НА ТРГОВСКОТО ДРУШ-
ТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПРОЕКТИРАЊЕ И ИН-
ЖЕНЕРИНГ ВАРДАРГРАДБА ДОО С.ТРУБАРЕ-
ВО – СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПОДЦУЦУЛ“ 

ОПШТИНА СОПИШТЕ 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални гео-

лошки истражувања на минерална суровина– варовник на 
локалитетот „Подцуцул“ општина Сопиште, на Трговското 
друштво за производство проектирање и инженеринг ВАР-
ДАРГРАДБА ДОО с.Трубарево – Скопје, согласно Одлу-
ката за започнување на постапка за доделување на конце-
сии за  детални геолошки истражувања на минерални суро-
вини бр. 42-3906/1 од 7.7.2014 година („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 103/14). 

2. Трговското друштво за производство проектира-
ње и инженеринг ВАРДАРГРАДБА ДОО с.Трубарево 
– Скопје достави понуда со број 00000040 на 
18.11.2014 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Трговско-
то друштво за производство проектирање и инжене-
ринг ВАРДАРГРАДБА ДОО с.Трубарево – Скопје ги 
исполни условите содржани во Јавниот повик и Тен-
дерската документација и достави најповолна понуда. 

4. На Трговското друштво за производство проекти-
рање и инженеринг ВАРДАРГРАДБА ДОО с.Трубаре-
во – Скопје се доделува концесија за детални геолошки 
истражувања на минерална суровина– варовник на ло-
калитетот „Подцуцул“ општина Сопиште, со површина 
на простор на концесија за детални геолошки истражу-
вања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави 
линии, а точките дефинирани со координати како е да-
дено во табелата и тоа: 
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Точка Координата Y Координата X 
1 7530070 4641930 
2 7530300 4642050 
3 7530500 4641950 
4 7530675 4642000 
5 7531210 4641580 
6 7530950 4641235 
7 7530630 4641470 
8 7530645 4641750 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 0.328375 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 858.000,00 денари, 
субјектот од точка 1 од оваа одлука, е должен да го 
плати во рок од седум дена пред денот на склучување-
то на Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, Дого-
ворот за концесија ќе го потпише министерот за економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки, во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука, во 
однос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.                                

 
Бр. 42-10417/9 Заменик на претседателот  

8 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5628. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
8.12.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВА-
РИ НА АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 

 
Член 1 

Во Одлуката за давање на трајно користење на недвижни 
ствари на Агенција за храна и ветеринарство („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 129/14), во членот 1, бро-
јот „3965“ се заменува со бројот „3966“. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-10492/1 Заменик на претседателот  

8 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5629. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 
и 166/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 2.12.2014 година, донесе                                            

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА 
КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА УБ9 И УБ9Б РАДОВИШ, КО  

РАДОВИШ-ВОН Г.Р. ОПШТИНА РАДОВИШ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за изградба на фекална 
канализација за УБ9 и УБ9Б Радовиш, КО Радовиш-
вон г.р., општина Радовиш. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена со вкупна површина од 17, 29м2,  
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-10646/1 Заменик на претседателот  

2 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5630. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 
и 166/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 2.12.2014 година, донесе  

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА-РЕКОНСТРУК-
ЦИЈА НА ПОСТОЈНИ УЛИЦИ ВО СЕЛО ВРБОЕЦ  

КО ВРБОЕЦ ОПШТИНА КРУШЕВО 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за изградба-рекон-
струкција на постојни улици во село Врбоец КО Вр-
боец, општина Крушево.  

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена,  со вкупна површина од 2255м2, 
ги има следните катастарски индикации: 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-10653/1 Заменик на претседателот  

2 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5631. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
2.12.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА НОВА НАП-
ЛАТНА СТАНИЦА ГРАДСКО НА МАГИСТРА-
ЛЕН ПАТ А1 КО ВИНИЧАНИ ОПШТИНА ВЕЛЕС 

 
Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на проект за инфраструктура за изградба на нова 
наплатна станица Градско на магистрален пат А1 КО 
Виничани, општина Велес. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 242 м2 ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-10654/1 Заменик на претседателот  

2 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5632. 
Врз основа на член 7, став 4 од Законот за надзор на 

пазарот („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 48/10 и 79/13) и член 36, став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Mакедонија („Службен весник на 
Република Mакедонија” бр. 59/00, 13/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 2.12.2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА КООРДИНАТОР, ЗАМЕ-
НИК КООРДИНАТОР, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ 
НА КООРДИНАТИВНОТО ТЕЛО ЗА НАДЗОР НА  

ПАЗАРОТ 
 

Член 1 
Се формира Координативно тело за надзор на паза-

рот (во натамошниот текст: Координативно тело) 
За координатор, заменик координатор, секретар и 

членови на Kоординативното тело се именуваат: 
a) за координатор 

- Нериман Џеладини, раководител на Сектор за 
внатрешен пазар- Министерство за економија 

б) за заменик координатор 
- м-р Кирил Миноски, директор на Државен паза-

рен инспекторат 
в) за членови 
- Зоран Крајовски од Кабинет на заменик претседа-

телот на Владата задолжен за економски прашања и 
координација со економските ресори 

- м-р Зоран Поповски, директор на Агенција за хра-
на и ветеринарство 

- Горан Митровски, раководител на одделение-
Државен инспекторат за техничка инспекција 

- Слаѓана Андоновска, раководител на сектор - 
Државен инспекторат за труд 

- Мите Начев, инспектор за животна средина-Држа-
вен инспекторат за животна средина 

- д-р Љубица Гиачо, раководител на подрачно одде-
ление-Државен санитарен и здравствен инспекторат 

- Љупчо Чингоски-началник на одделението за кон-
трола на трговските друштва, Сектор за контрола и ис-
траги-Царинска управа на Република Македонија 

- м-р фарм. спец. Татјана Петрушевска, раководи-
тел на сектор-Агенција за лекови 

- Игор Бојаџиев од Агенција за електронски кому-
никации 

г) за секретар 
- Фатмир Шехи, инспектор во одделението за без-

бедност на производи-Државен пазарен инспекторат. 
 

Член 2 
Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-9565/1 Заменик на претседателот 

2 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5633. 
Врз основа на член 16 став 2 од Законот за простор-

но и урбанистичко планирање („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009, 
124/2010, 18/2011, 53/2011, 144/2012, 55/2013, 163/2013 
и 42/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 2.12. 2014 година, донесе 

 
Г О Д И Ш Н А  П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРА-
МА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛА-
НОВИ И ДРЖАВНА И ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ВО 2014 ГОДИНА 
 
1. Во Годишната програма за изработка на урбанис-

тички планови и државна урбанистичка планска доку-
ментација во Република Македонија во 2014 година 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.15/14, 
143/14 и 161/14), во точката 1 потточка 1.13, зборовите 
“урбанистичко планска документација вон урбан оп-
фат“ се заменуваат со зборовите “урбанистички плано-
ви за село согласно член 15 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање“. 

2. Во точката 3 во алинејата 3 точката на крајот од 
алинејата се заменува со сврзникот “и“ и се додава но-
ва алинеја 4 која гласи: 
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“- за урбанистичките планови и урбанистичко-планска документација со која се зафаќаат нови земјоделски пов-
ршини и шуми 90% од вредноста на задачата ќе се исплати по доставување на предлог на планска програма за која е 
доставено барање за согласност за трајна пренамена на земјоделското земјиште во градежно до органот на државна 
управа надлежен за вршење на работите од областа на земјоделството, а 10% од вредноста на задачата ќе се исплати 
по доставување на урбанистички план во форма на Нацрт план односно по доставување на урбанистичко-планската 
документација.“ 

3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 42-10287/1                                                                                                     Заменик на претседателот  

2 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје                                                                                        Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
 

__________ 
5634. 

По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во Одлуката за изменување на Одлуката за 
висината на надоместоците за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена зашти-
та на животните, бр. 42-8623/1 од 4.11.2014 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“  
бр.164/2014, направена е техничка грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ 
 
Кон текстот на Одлуката се доставува Прилог кој е составен дел на оваа одлука. 
 

         Бр. 42 – 8623/2                                         Од Владата на Република 
  9 декември 2014 година                                     Македонија 
               Скопје  
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
5635. 

Врз основа на член 75 став (2) и (4), член 80, член 
95 став (5)  од Законот за задолжително капитално фи-
нансирано пензиско осигурување (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 
113/2005, 29/2007  88/2008, 48/2009, 50/2010 ,171/2010, 
36/2011, 98/2012 , 13/2013, 164/2013 и 44/2014) и член 
107 став (2) и (4), член 114 став (6) од Законот за доб-
роволно капитално финансирано пензиско осигурува-
ње („Службен весник на Република Македонија” бр. 
07/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013) Советот на ек-
сперти на Агенцијата за супервизија на капитално фи-
нансирано пензиско осигурување, на седницата одржа-
на на 04.12.2014 година, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ 
И ПОСТАПКАТА НА МАРКЕТИНГ НА ПЕНЗИСКИ  

ФОНДОВИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот и постапката на марке-

тинг на пензиски фондови  (Службен весник на Репуб-
лика Македонија бр. 143 /2013)  во членовите 11 став 
(2), 13 став (1) и 14 став (1) зборот: „јануари“ се заме-
нува со зборот: „март“. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 01-1406/6 Совет на експерти 

10 декември 2014 година Претседател, 
Скопје д-р Булент Дервиши, с.р. 

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И 
ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5636. 
Врз основа на член 11 став (3) од Законот за турис-

тички развојни зони („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 141/12) година директорот на  Агенци-
јата за промоција и поддршка на туризмот донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ НА 
УРЕДУВАЊЕ НА ТУРИСТИЧКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат поблиските кри-
териуми и начинот на заградување и означување на 
просторот на зоната, како и уредувањето, обезбедува-
њето и осветлувањето на оградата, влезовите и излези-
те на Туристичката развојна зона. 

 
Член 2 

Просторот на зоната треба да биде заграден на на-
чин кој ќе оневозможи било каква злоупотреба на зо-
ната. 

 
Член 3 

(1) Заградувањето на зоната се врши врз основа на 
следните критериуми: 

- оградата, сметано од основата до нејзината најви-
сока точка, да е висока најмалку 180 см; 

- оградата да биде од челична мрежа (жица) со де-
белина од најмалку 0,2 см со отвори на мрежата со 
обем не поголем од 12 см, или од тули или од бетон со 
дебелина од најмалку 30 см; 

- оградата, која е од челична жица, да е прицврсте-
на на метални столбови со дијаметар од најмалку 10 см 
и дебелина од најмалку 3 мм или бетонски столбови не 
помали од 14х14 см, кои треба да бидат вкопани во 
земјата во длабочина не помала од 50 см и со растоја-
ние еден до друг столб од најмногу 4 метри. 

(2) Оградата со која е ограден просторот на зоната 
треба да се одржува во исправна состојба. 

 
Член 4 

(1) Зоната може да има повеќе влезови, односно из-
лези, заради посебни инфраструктурни решенија. 

(2) На видно место на секој влез и излез на зоната 
треба да биде поставена табла со натпис “Туристичка 
развојна зона“ со назначување на името на зоната, со 
димензии не помали од 2х1 метри. 

 
Член 5 

Вратите на влезот и излезот на зоната и оградата на 
зоната од член 3 ставови(1) и (2) од овој правилник 
ноќно време треба да бидат осветлени на начин кој што 
овозможува доволна видливост. 

 
Член 6 

Вратите на влезот и излезот на зоната, од основата 
до нивната највисока точка треба да се со висина од 
најмалку 180 см и да се изработени од цврст материјал 
со што се оневозможува неовластено постапување. 

 
Член 7 

Овој правилник  влегува на сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во ”Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
 Агенција за промоција и   

Бр. 03-798/3 
24 ноември 2014 година 

поддршка на туризмот 
Директор, 

Скопје Крстијан Џамбазовски, с.р. 
__________ 

 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
5637. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од 
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), како и член 28 од 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), по-
стапувајќи по барањето на Друштво за производство, 
дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ 
ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, за издавање на ли-
ценца за производство на електрична енергија, на сед-
ницата одржана на 09.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштво за производство, дистрибуција и тр-

говија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР 
ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Ацо Шопов бр.80 
Скопје, му се издава  лиценца за вршење на енергетска 
дејност производство на електрична енергија во мала 
хидроелектрана МХЕ „Бистрица 99 “. 
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2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, се утврдени во Прилог 1, „Ли-
ценца за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа 
одлука.   

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување.  

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
   УП1 Бр. 07-167/14  

9 декември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за производство, дистрибуција и трговија 

со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ 
Скопје, со седиште на ул. Ацо Шопов бр.80 Скопје 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
09.12.2014 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата 
09.12.2049 година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ – 221.01.1/14 
 
6. Број на деловниот субјект – 6754732 
 
7. Единствен даночен број – 4044012505916 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 
смета производство на електрична енергија што носи-
телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во 
мала хидроелектрана, во обем согласно техничките ка-
рактеристики на производниот капацитет. 

 
9. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Бистрица 
99“ на КП 299/4, КП 299/5,КП 388/4, 388/5 и КП 3915/4 
КО Теарце, општинаТетово. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-
тавен дел од оваа лиценца.  

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-
вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-
ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 

енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
12. Права и обврски за носителот на лиценца     
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на носителот 
на лиценца како и неговото учество на пазарот на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да:  
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема; 

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-
ниците и другите прописи кои ги пропишува или одоб-
рува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-
ност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандар-
дите, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Од-
лука за одобрување на користење на повластена тарифа 
за откупување на целокупната произведена електрич-
ната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува 
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно 
Операторот на пазарот на електрична енергија, за от-
куп на целокупната произведена електрична енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во системот за дистрибуција 
на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 
моќност и енергија до точката на прием во системот за 
дистрибуција на електрична енергија; 

- го достави Договорот за откуп на електрична 
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;  

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 
електрична енергија; 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност дистрибуција на електрична енергија во соглас-
ност со Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

 
13. Планирање на одржување на производните 

капацитети  
Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба. 

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 
енергетика да поднесе План за одржување на произ-
водните капацитети за период од пет години, годишна 
програма за реализација на планот, како и мислење за 
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за 
вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 
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14. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на преносниот систем, операторот на 
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со елек-
трична енергија  односно снабдувачот со електрична 
енергија во краен случај како и носителот на лиценца 
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-
трична енергија, сите потребни податоци и информа-
ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-
врски од лиценците, во согласност со Мрежните прави-
ла за пренос на електрична енергија, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните 
правила. 

 
15. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
16. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на елек-
трична енергија. 

 
17. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-
телно се доставува и во електронска форма.   

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 
произведената и испорачаната електрична енергија на 
точка на прием во системот за дистрибуција на елек-
трична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-
метраење на планираните и непланираните прекини, 
како и за причините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 
производство на електрична енергија, составен од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики, и 
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за: 
- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 
хаварии, како и нивно осигурување,  

- заштита при  работа, 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 
- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 
4. остварување на годишната програма за реализа-

ција на Планот за одржување на производните капаци-
тети, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претход-
ната година; 

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност производство на електрична енергија;  

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли;  

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-
лизирање на бизнис планот во претходната година; 

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
18. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, месечни и 
квартални извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија. 

 
19. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 
врши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
20. Физичка заштита на производниот капаци-

тет од надворешни влијанија и хаварии 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика.  

 
21. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 
непосреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
22. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
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согласно пропишаниот правилник за снабдување со 
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-
тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-
ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пе-
риод. 

 
23. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
24. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
Прилог 2  
 
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ „БИС-

ТРИЦА 99“  
- број на производни единици (агрегати):..........еден  
- проценет животен век...............................40 години 
- тип, производител и номинални податоци за тур-

бината: 
- тип Пелтон  со вертикално вратило 
- производител ...........................ZECO, Vicenza, Italy 
- нето пад ..................................................146,23 m 
- номинален проток...................................2,254 m3/s 
- број на вртежи........................................ 500 min-1 
- максимална моќност...............................2.903 kW   
- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот: 
- тип - трофазен синхрон генератор   
- вратило вертикално 
- работен напон 6,3 kV  
- фреквенција 50 Hz    
- производител:............................ ASTICOGEN, Italy 
- номинална привидна моќност.................4.100 kVA 
- номинална активна моќност.....................3.280 kW   
- број на вртежи.........................................500 min-1 
- cosφ…………………………………………….....0.8 
- тип, производител и номинални податоци за тран-

сформаторот: 
- тип .........................................................трофазен сув 
- производител:………......................................SEA  
- преносен однос.....................................6,3/20 kV/kV 
- моќност..................................................4.500 kVA 
- фреквенција.................................................50 Hz 

____________ 
5638. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 
член 39 став 1 точка 4 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на РМ“ бр. 16/11 и 136/11, 79/13 
41/14 и 151/14), како и член 28 од Правилникот за ли-
ценци за вршење на енергетски дејности („Службен 
весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по бара-
њето на Трговското друштво за производство на елек-
трична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Би-
тола до Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија, за издавање на лиценца за произ-
водство на електрична енергија, на седницата одржана 
на 09.12.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Трговското друштво за производство на елек-

трична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Би-
тола, со седиште на ул. Димитар Илиевски Мурато бр.3 
Битола, му се издава  лиценца за вршење на енергетска 
дејност производство на електрична енергија од био-
гасна електро централа „Логоварди“.  

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-
ка ќе ја врши енергетската дејност производство на 
електрична енергија од биогасна електро централа во 
Општина Битола.  

3. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија согласно член 39 став 2  од Законот за 
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“, бр. 143/11, 78/13),  ќе донесе одлука за влегување 
во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ста-
вот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за 
градење, ќе достави извештај за извршен технички 
преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски 
објект се става во употреба.  

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га извршувањето на истата. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето и ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   УП1 Бр. 07-214/14  

9 декември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Трговското друштво за производство на електрична 

енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Битола, со 
седиште на ул. Димитар Илиевски Мурато бр.3 Битола 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената лиценца 
ЕЕ – 222.01.1/14 
 
4. Број на деловниот субјект – 6873731 
 
5. Единствен даночен број – 30420130002520 
 
6. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 
смета производство на електрична енергија што носи-
телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во-
биогасна електро централа, во обем согласно технички-
те карактеристики на производниот капацитет. 

 
9. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во биогасна централа „Логоварди“ на КП 
40/1 во КО Логоварди, с. Новаци во општина Битола. 
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10. Производни капацитети со кои се врши енер-
гетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-
изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-
тавен дел од оваа лиценца.  

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-
вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-
ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
12. Права и обврски за носителот на лиценца     
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на носителот 
на лиценца како и неговото учество на пазарот на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да:  
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема; 

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-
ниците и другите прописи кои ги пропишува или одоб-
рува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-
ност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандар-
дите, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Од-
лука за одобрување на користење на повластена тарифа 
за откупување на целокупната произведена електрич-
ната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува 
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно 
Операторот на пазарот на електрична енергија, за от-
куп на целокупната произведена електрична енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во системот за дистрибуција 
на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 
моќност и енергија до точката на прием во системот за 
дистрибуција на електрична енергија; 

- го достави Договорот за откуп на електрична 
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;  

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 
електрична енергија; 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност дистрибуција на електрична енергија во соглас-
ност со Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

 
13. Планирање на одржување на производните 

капацитети  
Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба. 

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 
енергетика да поднесе План за одржување на произ-
водните капацитети за период од пет години, годишна 
програма за реализација на планот, како и мислење за 
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за 
вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 
 
14. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на преносниот систем, операторот на 
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со елек-
трична енергија  односно снабдувачот со електрична 
енергија во краен случај како и носителот на лиценца 
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-
трична енергија, сите потребни податоци и информа-
ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-
врски од лиценците, во согласност со Мрежните прави-
ла за пренос на електрична енергија, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните 
правила. 

 
15. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
16. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на елек-
трична енергија. 

 
17. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-
телно се доставува и во електронска форма.   

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 
произведената и испорачаната електрична енергија на 
точка на прием во системот за дистрибуција на елек-
трична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-
метраење на планираните и непланираните прекини, 
како и за причините за нивно настанување); 
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2. финансиски извештај за енергетската дејност 
производство на електрична енергија, составен од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики, и 
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за: 
- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 
хаварии, како и нивно осигурување,  

- заштита при  работа, 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 
- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 
4. остварување на годишната програма за реализа-

ција на Планот за одржување на производните капаци-
тети, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претход-
ната година; 

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност производство на електрична енергија;  

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли;  

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-
лизирање на бизнис планот во претходната година; 

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
18. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, месечни и 
квартални извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија. 

 
19. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 
врши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
20. Физичка заштита на производниот капаци-

тет од надворешни влијанија и хаварии 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика.  

21. Обврска за овозможување на пристап до про-
изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 
непосреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
22. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно пропишаниот правилник за снабдување со 
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-
тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-
ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пе-
риод. 

 
23. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
24. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
Прилог 2  
 
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА БИОГАСНА 

ЕЛЕКТРО ЦЕНТРАЛА „ЛОГОВАРДИ “  
 
- број на производни единици (агрегати):............два  
- проценет животен век................................40 години 
- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот: 
- производител ...................................STAMPFORDe 
- тип …………………………….............PE 734-C2e 
- грој на генераторски единици.............................два 
- максимална моќност............................................2 x 

1063 кW  
- cosφ………………………………………............0.8 
- номинална брзина на вртење....................1500 RPM 
- еден генератор за преработка на отпадот....126 кW  
- Вкупна инспалирана моќност на излез...........2 MW 
- тип, производител и номинални податоци за тран-

сформаторот: 
- тип .........................................................трофазен сув 
- преносен однос.....................................0,4 /20 kV/kV 
- моќност...................................................2.500 kVA 
- фреквенција.................................................50 Hz  
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КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА 
РEПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5639. 
Врз основа на чл. 67, став 1 точка а) од Законот за 

извршување („Сл. весник на Р. Македонија“ бр. 35/05, 
од 18.05.2005 год. 50/06, 129/06, 8/08, 83/09 50/10, 
83/10, 88/10, 171/10 и 148/2011), на триесеттата вонред-
на седница на Собрание на Комората на извршители на 
РМ, одржана на ден 3.10.2014 година Собранието ја до-
несе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТ НА КОМОРА НА 
ИЗВРШИТЕЛИ НА РМ 

                                                            
Член 1 

Во Член 8 од Статутот се брише став 2: 
„Доколку на писменото има меморандум, штемби-

лот не се втиснува.“ 
 

Член 2 
Во Член 12 од Статутот се додава нов став 3 кој 

гласи: 
„ Приправникот кај извршител задолжително мора 

да биде запишан во Именикот на приправници кај из-
вршители кој го води Комората.“ 

 
Член 3 

Во член 13  став 2 во алинеја 7 се бришат зборо-
вите: „другите заинтересирани лица.“  и се додаваат 
зборовите :„учесниците и третите лица во извршува-
њето.“ 

 
Член 4 

Се менува Член 19 на начин што во став 1 се брише 
алинеја 3: 

„- утврдување на услови за осигурување на изврши-
телите од одговорност за штета и избор на најповолно 
осигурително друштво“.   

 
Член 5 

Во член 19 став 2 се бришат зборовите  „посебна 
комисија формирана од“. 

 
Член 6 

Во Член 20 во став 1 се брише алинеја 7: 
„Други комисии и работни тела на Комората од по-

стојан и од времен карактер.“ 
 

Член 7 
Во член 20 се додава нов став 2 кој гласи: 
 „Собранието и Управниот одбор на Комората мо-

жат да формираат  комисии и работни тела на Комора-
та од постојан и од времен карактер.  

Комисиите и работните тела на Комората не се ор-
гани на Комората.“ 

 
Член 8 

Се менува и дополнува член 23  став 1 алинеја 12 на 
начин што се додава зборот „програма“ после зборот 
„предлог“. 

 
Член 9 

Се брише алинеја 14 во член 23 став 1: 
- утврдува форма и начин на впишување во уписни-

ците кои ги водат извршителите. 
 

Член 10 
Се брише алинеја 16 во член 23 став 1: 
- утврдува форма на печатот и штембилот на из-

вршителот и начинот на нивна употреба. 

Член 11 
Во алинеја 17 се бришат зборовите: „ формата, бро-

јот и оддалеченоста на патоказите кои упатуваат кон 
службената просторија на извршителот“. 

 
Член 12 

Во алинеја 17 се додаваат зборовите: „по предлог 
на Управниот одбор на КИРМ“ 

- го усвојува Правилникот за утврдува форма на 
таблата за означување на службената просторија на из-
вршителот по предлог на Управниот одбор на КИРМ, 
формата, бројот и оддалеченоста на патоказите кои 
упатуваат кон службената просторија на извршителот.  

 
Член 13 

Во Член 24 став 1 се додаваат зборовите : „и коми-
сиите и телата од постојан карактер што ги избира 
Собранието“. 

 
Член 14 

Претседателот на Комората, членовите на Управни-
от одбор, Надзорниот одбор, и комисиите и телата од 
постојан карактер што ги избира Собранието се изби-
раат за време од две години со право на повторен из-
бор. 

 
Член 15 

Во став 3 се додаваат зборовите: „ од времен карак-
тер“. 

Времето на траење на другите комисии и тела од 
времен карактер што ги избира Собранието се одреду-
ваат со актот за нивното формирање. 

 
Член 16 

Во Член 27 став 2 се брише: 
Управниот одбор заедно со претседателот на Комо-

рата брои 7 члена. 
Се додава нов став 2:  
Бројот на членовите на Управниот одбор го одреду-

ва Собранието во согласност со Статутот. Бројот на 
членовите на Управниот одбор, вклучувајќи го и прет-
седателот на Комората, мора да биде непарен.  

 
Член 17 

Во член 28 став 1 алинеја 4 се брише зборот„ прет-
седател“  и се додаваат зборовите: „потпретседатели“ и 
алинејата гласи: 

- од своите членови избира потпретседатели на Ко-
мората.  

 
Член 18 

Во член 28 став 1 алинеја 6 се брише: 
- формира Комисија за меѓународна соработка.  
 

Член 19 
Во член 28 во алинеја 16 се бришат зборовите:  
„за формата и начинот на впишување на податоци-

те во уписниците кои ги водат извршителите, за форма-
та на печатот и штембилот на извршителот и начинот 
на нивна употреба и за“ и зборовите :„ бројот и оддале-
ченоста на патоказите кои упатуваат кон службената 
просторија на извршителот“. 

 
Член 20 

Во член 28 се брише алинеја 25:  
- донесува програма за работа за тековната година 

во согласност со програмата на Собранието на Комо-
рата. 

 
Член 21 

Во член 28 став 1 после алинеја 28 се додаваат три 
нови алинеи:  
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„- одлучува за висината на коморска уписнина и на-
чин на плаќање; 

- го донесува Правилникот за висината и надомес-
токот на патните трошоци на членовите на органите и 
комисиите на Комората на извршители на РМ; 

- донесува Правилник за систематизација на работ-
ни места во стручната служба на Комората на изврши-
тели на РМ по предлог на Претседателот;“. 

 
Член 22 

Член 29 став 1 алинеја 6 се брише : 
- на член на Управниот одбор му е изречена дис-

циплинска мерка за повреда во вршењето на изврши-
телската дејност.  

 
Член 23 

Член 30 став 1 се брише алинеја 6: 
- врши заверка на имениците на извршителите, за-

мениците, приправниците кај извршителот и помошни-
ците.  

 
Член 24 

Во член 30 став 1 се брише алинеја 7: 
- го организира книговодството на Комората. 
 

Член 25 
Во член 30 се менува и дополнува алинеја 8 и гла-

си: 
- подготвува Годишен извештај за севкупните ак-

тивности на Комората особено вклучувајќи го за рабо-
тењето на Претседателот, Управниот одбор и други ор-
гани и ги о доставува до Собранието на Комората на 
неговата редовна годишна  седница.  

 
Член 26 

Се менува и дополнува член 30 став 2 и гласи:  
Во случај на спреченост на претседателот неговите 

должности ги врши еден од потпретседателите на Ко-
мората по овластување на претседателот.  

 
Член 27 

Во член 30 став 2 се бришат зборовите: 
“Во случај на спреченост на потпретседателот, за-

мената ја врши најстариот член на Управниот одбор.“ 
 

Член 28 
Во член 54 став 1 алинеја 4 се брише зборот „Од-

лука“ и се заменува со зборот „Правилник“  
Се менува и дополнува алинеја 5 и гласи: 
- Правилник за систематизација на работни места 

во организација и работа на стручната служба на Комо-
рата на извршители на РМ ;  

Се брише алинеја 6: 
- Правилник за распределба на средствата по фон-

дови;  
Се брише алинеја 7: 
- Правилник за попис и книговодство;  
Се брише алинеја 8 :  
- Правилник за награди и признанија.  
 

Член 29 
Во член 61 се брише став 2: 
Огласувањето, формата, начинот на поставување, 

содржината на патоказите ќе се уреди со одлука на 
Управниот одбор. 

 
Член 30 

Во член 62 се бришат зборовите: „според одлуката 
на УО за работно време“.  

 
Член 31 

Во член 72 се додава нов став: 
„Именик на приправници кај извршители;“. 

Член 32 
Во член 73 став 1 се брише:  
- деловен протокол;  
- книга за службени патувања;  
- за награди и признанија;  
- за основните средства на Комората;  
- за изречените дисциплински мерки;  
- и помошниците;  
- книга за евиденција на континуираната едукација 

на извршителите, замениците и помошниците изврши-
тели, одржаните советувања и предавања.  

 
Член 33 

Во член 76 зборовите: „организација и работа“ се 
заменуват со зборовите: „за систематизација на работ-
ни места“. 

 
Член 34 

Во член 77:  
После зборот „членарина“ се додаваат зборовите: 

„коморска уписнина“.   
 

Член 35 
Во член 82 се бришат зборовите „и правилник“. 
 

Член 36 
Се менува и дополнува член 82 став 2 и гласи:  
„Пописот го споведува комисија составена од сек-

ретарот на комората и два члена на Управниот одбор 
овластени од страна на претседателот на Комората за 
спроведување на годишен попис на основните средства 
и инвентаризација.“ 

 
Член 37 

Во член 83 се брише став 2: 
Комисиите работат во потполн состав. 
 

Член 38 
Член 83 став 3 се менува и дополнува и гласи:  
„ Сите пописни листи ги потпишуваат членовите на 

комисијата.“  
 

Член 39 
Во член 91 се брише зборот „донесување“ и се до-

дава зборот „објавување во „Службен весник на РМ“.“ 
 

Член 40 
Оваа одлука влегува во сила осмиот дена од денот 

на објавувањето во „Службен весник на РМ“. 
 

 Комора на извршители 
Бр. 2470 на Република Македонија 

26 ноември 2014 година Претседател, 
Скопје Зоран Петрески, с.р. 

__________ 
 

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ 
5640. 

Врз основа на член 32 став 5 од Уставот на Републи-

ка Македонија, член 203, 205 став 3, 206 и 210 став 1 од 
Закон за работни односи (Пречистен текст-„Службен 
весник на РМ“ бр. 34/2014) член 3 од Општиот колекти-
вен договор за приватниот сектор од областа на стопан-
ството (Пречистен текст-„Службен весник на РМ“ бр. 
115/2014), Самостоен Синдикат на работниците од енер-
гетика и стопанството на Македонија и Здружението за 
енергетика од приватниот сектор на Организацијата на 

работодавачите на Македонија, склучуваат 
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КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР  
ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

 
I  ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој колективен договор се уредуваат и доуреду-
ваат правата, обврските и одговорностите на потписни-
ците на овој колективен договор (во понатамошниот 
текст: Договор), во согласност со закон и други про-
писи, правните правила со кои се доуредува склучува-
њето, содржината, престанокот на работниот однос и 
други прашања од работните односи или во врска со 
работните односи, како и начинот и постапката за ре-
шавање на меѓусебните спорови. 

 
Член 2 

Овој Договор се применува непосредно и неговите 
одредби се задолжителни за страните кои го склучиле. 

 
Член 3 

Овој Договор важи за сите работници и работодава-
чи од областа на дејностите снабдување, дистрибуција 
и производство на електрична енергија, топлинска 
енергија и нафтени деривати според Националната кла-
сификација на дејности на Република Македонија. 

 
Член 4 

Со колективен договор на ниво на работодавач, мо-
жат да се утврдат и други права и обврски покрај ут-
врдените со закон, Општиот колективен договор за 
приватниот сектор од областа на стопанството и овој 
Колективен договор.  

Со колективен договор на ниво на работодавач мо-
жат да се утврдат поголеми права од оние утврдени со 
закон и/или со овој колективен договор. 

  
Член 5 

Изразите употребени во овој Договор го имаат 
следното значење: 

1. "Синдикат" е Самостоен Синдикат на работници-
те од енергетика и стопанството на Македонија. 

2. “Работен однос“ е договорен однос меѓу работ-
никот и работодавачот во кој работникот доброволно 
се вклучува во организираниот процес на работа кај ра-
ботодавачот, за плата и други примања, лично и непре-
кинато ја извршува работата според упатствата и под 
надзор на работодавачот. 

3. ,,Работник,, е секое физичко лице кое е во рабо-
тен однос врз основа на склучен договор за вработу-
вање. 

4. ,,Работодавач,, е правно и/или физичко лице кое 
вработува работници врз основа на договор за вработу-
вање. 

 
Член 6 

Во случај на дискриминација согласно член 6 од 
ЗРО кандидатот за вработување или работникот имаат 
право да бараат надомест на штета согласно со Законот 
за облигациони односи. 

 
Член 7 

Забранет е кој било вид на вознемирување на работ-
ното место. Работникот има право на заштита од возне-
мирување на работното место. Случаите на забрана на 
психичко вознемирување на работното место се ут-
врдуваат согласно закон и колективен договор. 

 
II ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

 
Член 8 

Со потпишување на договорот за вработување, се 
заснова работен однос помеѓу работникот и работода-
вачот. 

Договорот за вработување работникот го потпишу-
ва лично, а во име на работодавачот договорот го пот-
пишува застапникот по закон на правниот субјект, за-
пишан во соодветниот регистар или претставник овлас-
тен од него. 

 
Член 9 

Договорот за вработување се смета за склучен кога ќе 
го потпишат работникот и работодавачот, а правата од ра-
ботен однос почнуваат да се остваруваат од денот утврден 
за отпочнување со работа во договорот за вработување.  

 
1. Посебни услови за засновање  

на работен однос 
 

Член 10 
Посебните услови можат да се предвидат како ус-

лов за вработување само ако се неопходни за извршу-
вање на работите на одредено работно место. 

Како посебни услови за вработување можат да се 
предвидат, особено: стручната подготовка, посебни 
знаења и способности за извршување на соодветни ра-
боти, работно искуство, психофизички и физички спо-
собности, положен посебен стручен испит, положен 
возачки испит од определена категорија, познавање на 
странски јазик, познавање на информатичка технологи-
ја и други специфични услови утврдени во колективен 
договор на ниво на работодавач или акт на работодава-
чот.      

Како посебни услови за засновање на работен од-
нос не можат да се утврди полот, возраста, расата, боја 
на кожата, религиозното, политичкото и друго убеду-
вање освен ако со посебни прописи не е поинаку опре-
делено. 

За извршување на работи на работни места за кои 
како посебен услов не се бара стручна подготовка или 
друг вид на способност не може како посебен услов да 
се утврдува работното искуство. 

Начинот и постапката за проверка на способноста, 
кога тоа е утврдено како посебен услов за засновање на 
работен однос, се регулира во колективен договор на 
ниво на работодавач или акт на работодавач.           

 
2. Пробна работа, приправнички и 

волонтерски стаж 
 

Член 11 
При склучувањето на договорот за вработување ра-

ботникот и работодавачот може да се договорат за 
пробна работа. 

Приправничкиот стаж се утврдува во различно вре-
метраење согласно колективниот договор на ниво на 
работодавач. 

 
3. Обврски на работникот 

 
Член 12 

Работникот е должен совесно да ја извршува своја-
та работа на работното место за кое што склучил дого-
вор за вработување, во време и на место, кои што се 
определени за извршување на работата, почитувајќи ја 
организацијата на работата и деловната активност на 
работодавачот. 

Работникот ја изведува работата во обем и на начин 
според технолошките стандарди на видот на работата 
на работното место и според упатства и насоки на 
претпоставениот овластен работник од работодавачот. 

 
Член 13 

Работникот има право да одбие да работи ако му се 
заканува непосредна опасност по животот или здрав-
јето, поради неспроведување на мерките за безбедност 
на здравје при работа. 
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Во случај работникот да одбие да работи согласно 
со претходниот став должен е писмено да го извести 
работодавачот и претставникот на работниците за без-
бедност и здравје при работа за причините поради кои 
одбива да работи. 

До колку работодавачот смета дека во работата не 
постои опасност по животот и здравјето на работникот 
и дека прекинот на работа е неоснован, должен е 
писмено да го извести работникот, а копија од известу-
вањето да достави до инспекторот на труд. 

 
Член 14 

Работникот е должен да врши и друга работа која 
не е предвидена со договорот за вработување, а е во 
рамките на неговата стручна подготовка, врз основа на 
писмен акт од страна на работодавачот се додека траат 
причините, но не подолго од два месеци, само во слу-
чаи: 

- кога треба да се замени отсутен работник; 
- кога е зголемен обемот на работата; 
- ако на работното место на кое работи е намален 

обемот на работа; 
- на елементарни непогоди кои се случиле или 

непосредно се закануваат и кога е неопходно за отстра-
нување или спречување на последиците во случаите на 
природна непогода или друга несреќа; 

- на неопходно завршување на започнат процес, чие 
прекинување со оглед на природата на технологијата 
на работата би предизвикало материјални загуби; 

- на спречување на расипување на суровини и мате-
ријали, односно отстранување на дефекти на опремата 
и на средствата за работа; 

- на завршување на итни и неодложни работи; 
- во други случаи утврдени со колективен договор. 
Работникот е должен да врши и друга работа која 

не е предвидена со договорот за вработување, а е во 
рамките на неговата стручна подготовка, врз основа на 
писмен акт од страна на работодавачот се додека траат 
причините но не подолго од една година само во случај 
кога се работи за замена на отсутен работник кој е на 
подолготрајно боледување. 

Работникот во сите случаи кога врши друга работа 
која не е предвидена со договорот за вработување, има 
право на еднаква плата  каква што примал на своето ра-
ботно место, односно, плата која за него е поповолна.
    

4. Обврска на работодавачот 
 

Член 15 
Работодавачот во врска со вршењето на работа на 

работникот, ги има следните обврски: 
1. Да му обезбеди работа која е договорена во дого-

ворот за вработување; 
2. Да му ги обезбеди сите потребни средства и ра-

ботен материјал, за да може непречено да ги исполнува 
своите обврски и да му овозможи слободен пристап до 
деловните простории; 

3. Да му обезбеди плата за извршената работа; 
4. Да му обезбеди услови за безбедност за животот 

и здравјето на работниците во согласност со посебните 
прописи за заштита за работа; 

5. Да ја почитува и штити личноста и достоинство-
то на работникот, како и да ја штити приватноста на 
работникот; 

6. Да обезбеди ниту еден работник да не биде жртва 
на вознемирување и полово вознемирување; 

7. Да обезбеди заштита на личните податоци за ра-
ботникот и личните податоци на кандидатите за врабо-
тување. 

При склучување договор за вработување на делов-
ни лица - менаџерски договор условите ќе се договорат 
помеѓу менаџерите и Управниот одбор, односно Над-
зорниот одбор. 

Обрска на работодавачот е на работникот да му ги 
обезбеди сите други права кои произлегуваат од работ-
ниот однос, согласно Законот за работни односи, Оп-
штиот колективен договор за приватниот сектор од об-
ласта на стопанството и овој Колективен договор. 

 
III.  РАБОТНО ВРЕМЕ 

 
Член 16 

Работното време не може да изнесува повеќе од 40 
часа неделно. 

Работната недела  по правило трае 5 работни дена. 
Со колективен договор на ниво на работодавач сог-

ласно со закон може да се утврди пократко неделно ра-
ботно време од 40 часа. 

Со одлука од претходниот став се утврдуваат усло-
вите и деловите од работниот процес на работодавачот 
за кои се скратува работното време. 

Работното време од став 3 на овој член се смета за 
полно работно време. 

 
Член 17 

На работник кој работи на особено тешки, напорни 
и работи штетни по здравјето, кои штетно влијаат врз 
неговото здравје односно работната способност и не 
може во целост да се отстранат или да се попречат со 
примена на заштитни мерки, работното време му се 
скратува сразмерно со штетното влијание врз неговото 
здравје, односно работна способност во согласност со  
закон и колективен договор. 

Со колективен договор на ниво на работодавач се 
утврдуваат условите за работа потешки од нормалните 
за одделни работни места кај работодавачот. Елементи 
за потешки услови за работа кои задолжително мора да 
се земат предвид се следниве: 

- влијание на околината (клима, врева, вибрации, 
зрачење, влага, штетни гасови, биолошки влијанија и 
др); 

- физички и психички оптоварувања (оптоварување 
на сетилата, тешки физички напори со можни послед-
ици за здравјето, работа со нечисти материи и др); 

- опасност по здравјето и животот на работното 
место (опасност од алатите или предметите на трудот, 
од транспортните средства и средствата на јавниот со-
обраќај, опасности од паѓање, електрична струја, од 
затрупување, експлозија, жешки и вжарени предмети 
или материи, нагризувачки материјали и др.). 

 
Член 18 

Кога тоа го бара природата на дејноста односно ра-
ботата и работните задачи и организацијата на рабо-
тата, подобро користење на средствата за работа, пора-
ционалното користење на работното време и извршува-
ње на определени работи и задачи со утврдени рокови, 
одржување и ремонт, изготвување на пресметки и ана-
лизи, спазување на одредени рокови во интерес на ра-
ботодавачот, овластениот работник му предлага на ра-
ботоводниот орган да донесе одлука за прераспределба 
на работното време. 

Прераспределбата на работното време се врши така 
што во определени временски периоди во текот на го-
дината, работното време да биде подолго од осум часа 
дневно, а во останатиот период пократко од осум часа 
дневно, со тоа што вкупното работно време на работ-
никот во просек да не биде подолго од 40 часа во ра-
ботната недела во текот на годината, а да се обез-беди 
соодветен одмор на работникот помеѓу работните де-
нови кој не може да биде пократок од 12 часа. 

Како полно работно време од осум работни часа се 
смета и  работно време, пократко од осум часа, а по-
долго од четири часа, утврдено во член 17 од овој До-
говор. 
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Прераспределбата на работното време во писмена 
одлука ја донесува работодавачот, односно овластени-
от работник. 

 
Член 19 

За работните места кај кои постои поголема опас-
ност од повреди или здравствени оштетувања, со ко-
лективен договор на ниво на работодавач, или со акт на 
работодавачот, полното работно време може да трае 
помалку од 36 часа неделно. 

 
Член 20 

Почетокот и крајот на работното време, вклучувај-
ќи ги паузите и останатите услови за искористување на 
полното работно време во работната недела се утврду-
ва со акт на работодавачот. 

Дневното работно време не може да се менува во 
текот на работниот ден. 

 
Член 21 

Синдикатот има право на увид во евиденцијата во 
врска со користењето на полното работно  време вкуп-
но и поединечно за секој работник. 

 
Прекувремена работа 

 
Член 22 

Работа преку полното работно време (прекувремена 
работа) се воведува: 

- во случај на исклучиво зголемување на обемот на 
работа; 

- во случај кога е потребно продолжување на делов-
ниот односно производниот процес; 

- во случај кога треба да се отстрани оштетување на 
средствата за работа за да не дојде до прекин на работ-
ниот процес; 

- во случај кога е потребно да се обезбеди  безбед-
ност на луѓето, имотот и прометот; 

и во други случаи на завршување на итни и неод-
ложни работи чие извршување не трпи одлагање. 

Во случаите предвидени во ставот 1 на овој член, 
работникот по завршувањето на работното време оста-
нува на работа, а ако заминал од работа, треба да се 
врати на работното место. 

Работа подолга од полното работно време, се вове-
дува со одлука или усмен налог од работодавачот или 
друго лице/а овластено/и од нив. Одлуката се донесува 
во писмена форма, а во случај на усмен налог истиот 
во рок од 3 дена се потврдува со писмена одлука. 

Прекувремената работа може да трае најмногу 8 ча-
са неделно односно 190 часа годишно. 

Максимална прекувремена работа може да се ут-
врди поинаку во колективен договор на ниво на рабо-
тодавач. 

 
Дополнително работење во случај на несреќа 
 

Член  23 
Во случај на природна несреќа предизвикана од ви-

ша сила и други несреќни случаи  како што се  хава-
рии, дефекти и друго, или пак ако таква несреќа се оче-
кува, работникот е должен да работи преку потполното 
работно време се додека е неопходно да се спасат чо-
вечките животи, да се заштити здравјето на луѓето или 
да се спречи непоправлива материјална штета.  

 
Ноќна работа 

 
Член 24 

Ноќна работа се смета работење во ноќно време. 
Ноќно време е период помеѓу  22:00 часот и 06:00 ча-
сот наредниот ден. 

Пред воведувањето на ноќната работа која се врши 
со работници кои редовно работат ноќе работодавачот 
е должен најмалку еднаш годишно да се консултира со 
репрезентативниот синдикат во поглед на:         

- времето кое се смета за ноќна работа; 
- облиците на ноќното работење; 
- мерките за заштита при работа и мерките за соци-

јална заштита. 
Работодавачот е должен на работниците од став 2, 

кои работат ноќе да им обезбеди: подолг одмор, соод-
ветна храна, обезбеден превоз, стручно раководство на 
работниот процес и вонреден лекарски преглед. 

Работодавачот кој користи редовно работници за 
ноќна работа е должен да ја извести инспекцијата на 
трудот. 

Работното време на работникот кој работи ноќно 
време не смее да трае просечно повеќе од 8 часа на се-
кои 24 часа. 

 
IV ОДМОРИ И ОТСУСТВА 

 
Член 25 

Помеѓу два последователни работни денови работ-
никот има право на дневен одмор од најмалку 12 часа 
непрекинато во текот на 24 часа.  

 
Член  26 

Работникот има право на неделен одмор од најмал-
ку 24 часа непрекинато, плус 12 часа  дневен одмор од 
член 23 на овој договор. 

Ден на неделен одмор по правило е недела или друг 
ден во неделата. 

Деновите на неделниот одмор на работниците кои 
работаат во смени, се утврдува со распоред. 

 
Член 27 

Работникот има право на годишен одмор согласно 
закон, Општиот Колективен договор за приватниот 
сектор од областа на стопанството и овој Колективен 
Договор. 

Траењето на годишниот одмор над законски ут-
врдените 20 работни дена се определува врз основа на 
критериуми утврдени во колективен договор на ниво 
на работодавач. 

Работник кој за првпат заснова работен однос, се 
стекнува со правото на цел годишен одмор, кога ќе ос-
твари непрекината работа од најмалку шест месеци, без 
оглед на тоа дали работникот работи полно работно 
време или пократко работно време од полното. 

 
Платен одмор 

 
Член 28 

Работникот има право на платен одмор заради лич-
ни и семејни околности до 7 работни дена во текот на 
календарската година во следните случаи: 

- за склучување на брак.................................... 3 дена 
- за склучување брак на дете........................... 2 дена 
- за раѓање или посвојување дете................... 2 дена 
- за смрт на сопружник или дете...................... 5 дена 
- за смрт на родител, брат, сестра................... 2 дена 
- за смрт на родител на сопружник ..................2 дена 
- за смрт на дедо или баба............................... 1 ден 
- за елементарни непогоди............................... 3 дена 
- за полагање на стручен испит или  
  друг испит за потребите на работодавачот....3 дена 
Право на два последователни работни денови за да-

вање крв доброволниот дарител го користи во денот 
кога дава крв и наредниот ден. 

Во случај на давање крв во неработен ден, дарите-
лот има право на 2 последователни слободни работни 
дена. 
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Со колективен договор на ниво на работодавач мо-
жат да се утврдат и други случаи за платено отсуство 
од работа. 

 
Привремен принуден одмор 

 
Член 29 

Во услови и околности на целосно или делумно 
престанување на производниот процес од деловни при-
чини или намалување на обемот на работата во одреде-
ни организациски делови, односно работа кај работода-
вачот, работниците од тие организациски делови се 
упатуваат на привремен принуден одмор (во поната-
мошниот текст ППО). 

Синдикалниот претставник не може да биде упатен 
на ППО. 

 
Член 30 

Одлука за организирање на ППО донесува органот 
на управување во друштвото. 

Овластен работник од работодавачот го определува 
организацискиот дел и делот на производниот процес 
односно работата во која се исполнети условите и 
околностите за организирање на ППО и времетраење-
то на организирањето на ППО со изготвена програма 
претходно разгледана од Синдикалната организација 
кај работодавачот и добиено мислење од неа. 

Врз основа на одлуката на органот на управување 
за организирање на ППО, овластен работник кај рабо-
тодавачот изготвува план за спроведување на ППО, и 
со решение поединечно ги определува работниците 
кои се упатуваат на ППО и ја определува должината на 
тој одмор. 

Приговорот поднесен против решението за упатува-
ње на работникот на ППО не го задржува извршување-
то на решението. 

По престанување на условите и околностите, овлас-
тениот работник со одлука утврдува дека престанала 
потребата за организирање на ППО во соодветниот ор-
ганизациски дел односно технолошко-техничкиот про-
изводен процес и дека се создадени услови за редовно 
одвивање на работата. 

 
Член 31 

На работните места каде што процесот на произ-
водството и работата го дозволуваат тоа, се врши наиз-
менично упатување и враќање на работниците на ППО 
при што се обезбедува сигурноста на објектите и 
постројките и квалитетот на работата. 

 
Член 32 

Упатувањето на работниците на ППО може да трае 
3 месеци во текот на една календарска година. 

 
Член 33 

Синдикатот има право да бара информации за при-
менување на одлуката за упатување на ППО и нејзино-
то спроведување. 

 
V. ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА 

 
1. Плата 

 
Член 34 

Работникот има право на плата. 
Платата на работникот за работа со полно работно 

време не може да биде пониска од пресметковна вред-
ност за единица коефициент (досегашна најниската 
плата) утврдена со овој колективен договор. 

Платата е составена од: 
а) основна плата; 
б) дел од плата за работна успешност  

в) дел за деловна успешност и 
в) додатоци. 
Пресметковна вредност за единица коефициент за 

најниска група на сложеност за полно работно време и 
полн учинок изнесува 10.050,00 ден. 

 
Член 35 

При утврдување на пресметковна вредност за еди-
ница коефициент за најниска група на сложеност ќе се 
поаѓа особено од: трошоците на живот, економските 
можности, општото ниво на платите на дејност, нивото 
на продуктивноста, економичноста, рентабилноста, со-
цијалните давања и други економски и социјални фак-
тори. 

Пресметковна вредност за единица коефициент за 
најниска група на сложеност ја утврдуваат и објавуваат 
потписниците на колективниот договор најмалку ед-
наш годишно, но не подоцна од 31.01. во тековната го-
дина, односно по секое усогласување. 

 
Член 36 

Работодавачот кај кого настанале потешкотии во 
работењето врз основа на изготвена програма со која се 
обезбедува надминување на настанатите проблеми, а 
со согласност од Синдикалната организација кај рабо-
тодавачот  може да утврди отстапување од пресметков-
на вредност за единица коефициент за најниска група 
на сложеност утврдена  во член  32 од овој Колективен 
договор, со тоа што намалувањето на пресметковна 
вредност за единица коефициент за најниска група на 
сложеност не може да изнесува повеќе од 20% и не мо-
же да трае подолго од 6 месеци. 

 
а) Основна плата 

 
Член 37 

Основната плата се определува земајќи ги предвид 
барањата на работното место (стручна подготовка, 
стекнати вештини, сложеноста и одговорноста на ра-
ботното место), а се утврдува така што износот на 
пресметковна вредност за единица коефициент за нај-
ниска група на сложеност се множи со коефициентот 
на степенот на сложеноста на одделна група на работи 
на која припаѓа работното место на кое работникот ра-
боти согласно договорот за вработување. 

Групите се утврдуваат со колективен договор на 
ниво на работодавач или акт на ниво на работодавач. 

Основната плата на работникот за полно работно 
време, нормален учинок и нормални услови за работа 
се утврдува со договорот за вработување, и не може да 
биде пониска од пресметковна вредност за единица ко-
ефициент за најниска група на сложеност утврдена со 
овој колективен договор. 

За нормални услови на работа се сметаат условите 
во кои претежно се извршува работата, без посебни 
физички и психички напрегања, влијанија на среди-
ната, опасност од повреди и други оптоварувања,  по-
тешки од нормалните.  

 
Член 38 

Основната плата се пресметува и исплатува како 
месечна плата согласно на исплатниот период утврден 
во закон. 

Со колективен договор на ниво на работодавач, ра-
ботодавачот и синдикатот можат да утврдат и неделна 
плата која се пресметува и исплатува со истекот на ра-
ботната недела. 
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б) Дел за работна успешност 
 

Член 39 
Критериуми и мерила за утврдување  на работната 

успешност се:  обем, квалитет, креативност и инвен-
тивност, остварена продуктивност, економичност, заш-
теди во процесот на работење, ефикасност и користење 
на средствата за работа и работното време и други кри-
териуми утврдени во колективниот договор на ниво на 
работодавач и друг акт на работодавачот.  

Работната успешност се мери, односно проценува 
за поединци или групи на работници според однапред 
утврдени критериуми и мерила. 

Резултатите од работењето на работникот согласно 
со претходниот став ги утврдува, односно оценува ра-
ботникот кој го води и организира процесот на работа. 

Доколку работникот не ги достигнува работните ре-
зултати од причини што не зависат од работникот, има 
право на  100% од основната плата. 

 
Член 40 

Во случај кога повеќе од 30% од работниците не ги 
исполнуваат утврдените норми и нормативи, синдика-
тот може да покрене иницијатива за нивно преиспиту-
вање. 

 
Член 41 

Дел од платата врз основа на работна успешност се 
пресметува и исплатува заедно со основната плата или 
во друг термин кој е поповолен за работодавачот. 

 
в) Дел за деловна успешност 

 
Член 42 

На работникот може да му се исплати и дел врз ос-
нова  на деловна успешност на работодавачот.  

 
г) Додатоци на плата 

 
Член 43 

Основната плата за одделни работни места се зголе-
мува кога работникот работи во услови потешки од 
нормалните за определено работно место, а особено: 

- работни задачи во чие извршување работникот по-
стојано е изложен на неповолните влијанија на околи-
ната (чад, саѓе, топол пепел, прашина, влага, високи, 
односно ниски температури, врева, блескава вештачка 
светлина, работа во темни простории или во простории 
со несоодветно обоено светло); 

- при работни задачи во кои согласно со прописите 
работникот постојано употребува заштитни средства 
како што се: заштитни чевли, гас маски, маски против 
прав, уреди за доведување свеж воздух или други заш-
титни средства; 

- работи при кои работникот е изложен на посебни 
опасности (пожар, вода, експлозија). 

Со колективен договор на ниво на работодавач се 
утврдуваат потешките услови за работа од нормалните 
за одделни работни места и износот на зголемувањето 
врз таа основа не зависи од висината на платата на ра-
ботникот, туку се утврдува во единствен износ за сите 
работници што работат во тие потешки услови на ра-
бота. 

 
Член 44 

Основната плата на работникот се зголемува  по час 
најмалку за: 

- за прекувремена работа                          35%  
- за работа ноќе                                        35% 
- за работа во три  смени                          5%    
- за работа во ден на неделен одмор        50%             

За работа во денови на празници и неработни дено-
ви утврдени со закон, работникот има право на надо-
мест на платата што му припаѓа кога во тие денови не 
работи и плата за поминатите часови на работа зголе-
мена за 50%. 

Додатоците не се исклучуваат меѓусебно. 
Правото на зголемен надоместок врз основа на ра-

бота во три смени работникот го остварува само за 
ефективно поминато работно време во смени. 

Со колективен договор на ниво на работодавач мо-
жат да се регулираат и други основи за зголемување на 
основната плата. 

 
Член 45 

Основната плата на работникот се зголемува за нај-
малку  0,5%  за секоја година работен стаж.  

 
Член 46 

Платата на членовите на органите на управување и 
работниците со посебни овластувања и одговорности 
утврдени со Статутот или друг акт на работодавачот, ја 
определува органот што ги избрал, во согласност со ак-
тот на работодавачот. 

 
Член 47 

Инвалид на трудот има право на работа со скратено 
работно време, односно вработување на друга соодвет-
на работа, професионална рехабилитација, како и пра-
во на соодветен паричен надоместок во врска со корис-
тењето на тие права, во согласност со прописите за 
пензиско-инвалидско осигурување, со овој  Колективен 
договор  односно на ниво на работодавач.  

 
Член 48 

Пресметковна вредност за единица коефициент за 
најниска група на сложеност на работник кој е 5 годи-
ни пред исполнување на условите за пензија, а е распо-
реден на помалку вреднувано работно место, не може 
да биде помала од платата што ја примал пред распоре-
дувањето, валоризирана за тековниот пораст на плати-
те кај работодавачот. 

 
a) Надоместоци на плата 

 
Член 49 

Работодавачот на работникот му исплатува надо-
мест на плата за време на: 

- боледување (за време на привремена неспособ-
ност за работа); 

- годишен одмор; 
- платен вонреден одмор; 
- прекин на работниот процес од причини од страна 

на работодавачот; 
- празници и неработни денови утврдени со закон 

или друг пропис; 
- слободни денови од работа; 
- дообразование, стручно оспособување и преквали-

фикација, односно доквалификација согласно со потре-
бите на работодавачот; 

- синдикално образование; 
- за време на отказен рок и  
- други случаи утврдени со колективен договор на 

ниво на работодавач.  
Во случаите од претходниот став на работникот му 

припаѓа надоместок на плата во висина од неговата 
просечна плата од последните 12 месеци доколку со за-
кон поинаку  не е определено. 

Доколку работникот не примал плата во тој период, 
му припаѓа надомест во висина на пресметковна вред-
ност за единица коефициент за најнизок степен на сло-
женост утврдена во овој Колективен договор. 
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Член 50 
Работникот има право на надомест на плата врз ос-

нова на придонесот од иновации, рационализации и 
други видови творештва, за потребите на работодава-
чот, кој се  утврдува со договор склучен меѓу работни-
кот и работодавачот. 

Работодавачот и синдикатот можат да утврдат кри-
териуми за утврдување на висината на надоместокот 
врз оваа основа со колективниот договор на ниво на ра-
ботодавач. 

 
Член 51 

За време на приправничкиот стаж и пробна работа 
на работникот му припаѓа плата најмалку 80% од пла-
тата предвидена за работното место за кое се оспосо-
бува. 

 
Член 52 

Работниците што се упатуваат на привремен прину-
ден одмор имаат право на надомест на плата во висина 
од најмалку 70% што ја оствариле во претходниот ме-
сец пред да бидат упатени на ППО, за период до 3 ме-
сеци во тековната година. 

Надоместокот од став 1 на овој член се валоризира 
со просечниот пораст на платите кај работодавачот. 

Работниците од став 1 на овој член додека се наоѓа-
ат на ППО немаат право на регрес за исхрана и трошо-
ци за превоз. 

 
Член 53 

За време на времена неспособност за работа до 15 
дена работникот има право на надомест на плата во ви-
сина од 70%, а над 15 дена почнувајќи од првиот ден 
на боледувањето за сите денови од 90% од основицата 
утврдена со закон, како и надомест на плата во висина 
од 90% од основицата во случаи утврдени со закон ко-
га боледувањето над 30 дена го плаќа работодавачот. 

За време на времена неспособност за работа поради 
повреда на работа и професионално заболување работ-
никот има право на надоместок на плата во висина на 
неговата плата исплатена во претходниот месец.  

 
Член 54 

За време на штрајк кој е организиран заради повре-
дени права на работниците уредени со закон, колекти-
вен договор и со договорот за вработување: неисплате-
на плата, неплатени придонеси и надоместоци, непот-
пишување на колективен договор и необезбедени усло-
ви за работа,  работодавачот на работникот му исплату-
ва  надоместок на плата во висина од 60% од основната 
плата на работникот, за време од 5 работни дена.  

 
2. Надоместување на трошоците поврзани 

со работата 
 

Член 55 
Работникот има право и на надомест на трошоците 

поврзани со работа утврдени со закон и колективен до-
говор и тоа: 

- дневници за службени патувања во земјата во ви-
сина од најмалку 8% од основицата и тоа: 

 
1. Дневници во полн износ 

 
а) за секои 24 часа поминати на службен пат 
б) за остатокот на времето подолго од 12 часа, кога 

службеното патување траело повеќе од 1 ден 
в) кога службеното патување траело подолго од 12 

часа, а пократко од 24 часа 

2. Половина дневница 
 
а) ако патувањето траело повеќе од 8 часа, а помал-

ку од 12 часа, како и за остатокот од времето поминато 
на пат подолго од 8 часа, а пократко од 12 часа, кога 
патувањето траело повеќе од 1 ден 

 
- дневници за службени патувања во странство сог-

ласно согласно колективен договор на ниво на работо-
давач или акт на работодавач, но не помалку од Уред-
бата за издатоците за службен пат и селидби во стран-
ство што на органите на управата им се признаваат во 
тековни трошоци 

- теренски додаток во земјата, за работа на терен 
надвор од седиштето на работодавачот, во зависност од 
обезбедените услови за престој на работникот на терен 
(сместување, исхрана и др.) во висина утврдена со ко-
лективен договор на ниво на работодавач 

- надомест за одвоен живот од семејството, во виси-
на утврдена со колективен договор на ниво на работо-
давач, но не помалку од 60% од основицата 

- правото на надомест за одвоен живот се користи 
во целост, само во случај кога нема организирано смес-
тување и исхрана 

- надоместокот за одвоен живот се исплаќа во слу-
чај кога работникот е распореден, односно упатен на 
работа надвор од седиштето на работодавачот или над-
вор од местото на постојаното живеалиште 

- надомест на трошоци за користење на сопствен 
автомобил за потребите на работодавачот во висина од 
30% од цената на литар гориво што го користи автомо-
билот за секој поминат километар 

- надомест на трошоците за селидба за потребите на 
работодавачот, во висина на реално направените тро-
шоци. 

Покрај надоместоците од став 1 на овој член сог-
ласно колективен договор, на работникот му се испла-
тува и надоместок за: 

- регрес за годишен одмор во висина која изнесува 
80% од основицата, а најмногу 100% од основицата  

- јубилејна награда за најмалку 10, 20, 30 години 
непрекината работа кај ист работодавач во висина ут-
врдена со колективен договор на ниво на работодавач. 

Работодавачот може на работникот да му исплати и 
новогодишен надоместок во висина која изнесува нај-
малку 50% од основицата. 

Работодавачот може на работникот да му исплати и 
13-та плата, доколку за тоа постојат услови и можности 
кај работодавачот. 

Работодавачот на свој трошок на работникот може 
да организира исхрана за време на работа. Трошоците 
за исхрана може да изнесуваат најмногу до 20% од 
просечната нето плата по работник исплатена во прет-
ходната година. 

Основицата за пресметување на надоместоците на 
работникот претставува просечната месечна нето плата 
по работник во Република Македонија исплатена во 
последните три месеци. 

На работникот му се исплаќаат и други надоместо-
ци согласно колективниот договор на ниво на работо-
давач. 

 
Член 56 

Работникот има право на отпремнина при замину-
вање во пензија во висина на најмалку 2 просечни ме-
сечни нето плати исплатени во последните 3 месеци на  
ниво на Република Македонија. 

 
Член 57 

Во случај на смрт на работникот, на семејството му 
се исплаќа еднократна парична помош во висина од 3 
просечни месечни нето плати исплатени во државата 
во последните 3 месеци. 
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Во случај на смрт на член од потесното семејство 
на работникот му се исплатува помош во висина на 2 
просечни месечни нето плати исплатени во Република-
та во последните 3 месеци. 

Под потесно семејство на работникот во смисла на 
став 2 од овој член се подразбира брачниот другар, де-
цата на работникот и лица што ги издржува врз основа 
на закон. 

 
Член 58 

За непрекинато боледување подолго од 6 месеци,  
поради повреда на работа или професионално заболу-
вање на работникот му се исплатува еднократна помош 
во висина од 1 просечна месечна нето плата исплатена 
во Републиката во претходните 3 месеци. 

 
Член 59 

Во случај на потешки последици од елементарни 
непогоди на работникот му се исплатува надомест од 
најмалку 1 просечна месечна нето плата во Република 
Македонија.  

 
VI. НАДОМЕСТ НА ШТЕТА 

 
Член 60 

Со колективен договор на ниво на работодавач, се 
определуваат случаи на штетни дејствија на работни-
кот за кои се утврдува висината на паушалното обеш-
тетување, како и начинот и условите за намалување 
или простување на плаќањето на обештетувањето. 

 
VII. НАЧИНИ НА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА  

ВАЖНОСТА НА ДОГОВОРОТ  
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

 
Член 61 

Договорот за вработување престанува да важи во 
следните случаи: 

1. Со изминување на времето за кое што бил склу-
чен; 

2. Со смрт на работникот; 
3. Поради престанување на правниот субјективитет 

на работодавачот согласно со закон; 
4. Спогодбено раскинување 
5. Поради престанување на потребата од вршење на 

одредени работи од деловни причини; 
6. Со исполнување на законски услови за пензиони-

рање; 
7. Поради утврдена трајна неспособност за работа 

на работникот; 
8. Ако со правосилна одлука му е изречена казна 

затвор, забрана на вршење определени работи од рабо-
тен однос и воспитна заштитна или безбедоносна мер-
ка поради кои не може да работи подолго од шест ме-
сеци. 

9. Со отказ од страна на работникот; 
10. Со отказ од страна на работодавачот. 
 

1. Откажување на Договор за вработување  
од страна на работникот 

 
Член 62 

Работникот може да го откаже договорот за врабо-
тување ако писмено изјави дека сака да го откаже дого-
ворот за вработување. 

Ако работникот го откаже договорот за вработу-
вање, отказниот рок е  еден месец. 

Отказниот рок започнува да тече наредниот ден од 
денот по врачување на одлуката за отказ на договорот 
за вработување. 

Работникот кој го откажал договорот за вработува-
ње должен е да ја врати опремата со која е задолжен, 
службената легитимација и да ги подмири паричните и 
други обврски кон работодавачот ако ги има. 

 
2. Откажување на договорот за вработување 

со отказ од страна на работодавачот 
 

Член 63 
Работодавачот  може да му го откаже договорот за 

вработување со отказ на работникот, поради кршење 
на работната дисциплина или поради неисполнување 
на обврските од работата или причини на вина (лична 
причина од страна на работникот) доколку кршењето 
на работната дисциплина или неисполнувањето на об-
врските од работа е утврдена со посебна постапка 
(сослушување на сторителот, на сведоци и изведување 
на докази). 

 
Член 64 

Работодавачот  може да го откаже договорот за вра-
ботување со отказ поради кршење на работната дис-
циплина или поради неисполнување на обврските од 
работата, ако работодавачот не е задоволен од извршу-
вањето на работните обврски на работникот. 

Пред откажување на договорот за вработување, а 
врз основа на извештај од непосредниот раководител, 
ако работодавачот не е задоволен од извршувањето на 
работните обврски на работникот, истиот е должен на 
работникот да му даде писмено упатство и насоки за 
правилно извршување на работните обврски, и да го 
предупреди дека не е задоволен од начинот на нивното 
извршување. 

Доколку работникот не го подобри своето рабо-
тење, врз основа на извештај од непосредниот раково-
дител, работодавачот може да донесе одлука од став 1 
на овој член. 

  
3. Откажување на договорот за вработување 

од деловни причини 
 

Член 65 
Како деловни причини се сметаат случаите кога ра-

ботодавачот има намера да воведе поголеми промени 
во производството, програмата, реорганизацијата, 
структурата и технологијата, а кои ќе предизвикаат 
потреба од намалување на бројот на работниците. 

Во случаите кога ќе настанат предвидените проме-
ни од став 1 на овој член, на работникот може да му 
престане работниот однос на начин и постапка предви-
дени со Законот за работни односи, со овој Колективен 
договор и со колективен договор на ниво на работода-
вач. 

 
Член 66 

Работодавачот за намерата, а најдоцна 30 дена пред 
донесувањето на одлуката за откажување на договорот 
за вработување од деловни причини  ја известува син-
дикалната организација кај работодавачот и е должен 
со истата да се консултира заради постигнување дого-
вор. 

За постапката за утврдувањето на потребата од 
престанок од работа на поголем број работници, однос-
но на најмалку 20 работници за период од 90 дена при 
секој престанок на работен однос, кај работодавачот се 
изготвува и применува програмата донесена од надле-
жен орган на работодавачот по претходно добиено 
мислење од синдикалната организација кај работодава-
чот која е должна да достави  мислење  во рок од 30 
дена. 

Доколку не се произнесе синдикатот во предвиде-
ниот рок, се смета дека  ја прифатил програмата. 
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Програмата ги содржи следниве елементи: 
1. Општи податоци  за друштвото; 
2. Промени што се воведуваат и причините за нив-

ното воведување: 
- укинување на работно место, 
- намалување на број на извршители на работно 

место; 
- укинување на организациони делови 
3. Број на вработени по работно место и/или работ-

ни места, квалификациона структура на работното мес-
то за чија работа престанала потребата или се намалува 
бројот на извршители по работно место; 

4. Начин на решавање на правата на работниците за 
чија работа престанала потребата; 

5. Финансиски и други средства што треба да се 
обезбедат за спроведување на програмата; 

6. Рокови и носители на активностите за спроведу-
вање на програмата. 

 
VIII. ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПРАВАТА 

НА РАБОТНИЦИТЕ 
                                     

Член 67 
Штрајкот е организиран прекин на работа заради 

остварување и зголемување на правата од работниот 
однос утврдени со закон, Општ колективен договор за 
приватниот сектор од областа на стопанството и со 
овој Колективен договор. 

Штрајкот на работниците кај работодавачот го наја-
вува претседателот на Синдикалната организација кај 
работодавачот, согласно со Статутот, до органот на уп-
равување на работодавачот, а на дејноста која ја опфа-
ќа овој колективен договор, штрајкот го најавува прет-
седателот на Самостојниот Синдикат на работниците 
од енергетика и стопанството на Македонија до Здру-
жението на работодавачи против кого е насочен. 

Штрајкот поради неостварување на веќе договоре-
ни права се најавува 3 дена пред започнувањето. 

Штрајкот мора писмено да се најави на работодава-
чот. Во писмото со кое се најавува штрајкот мора да се 
наведат причините за штрајкот, местото на одржување-
то на штрајкот, времетраењето и денот и времето на 
почетокот на штрајкот. 

Штрајкот не смее да започне пред завршување на 
постапката за помирување, согласно со закон. Об-
врската за помирување не смее да го ограничи правото 
на штрајк, кога таква постапка е предвидена со закон, 
односно пред спроведување на друга постапка за мир-
но решавање на спорот за која страните се договориле. 

Штрајкот мора да биде организиран на начин со кој 
нема да се оневозможува или попречува организирање-
то и одвивањето на работниот процес за работниците 
кои не учествуваат во штрајкот, забрана на влез на ра-
ботниците и на одговорните лица во деловните просто-
рии на работодавачот. 

 
Член 68 

Работодавачот може да отстрани работници од ра-
бота само во одговор на веќе започнат штрајк најмногу 
до 2% од бројот на работниците учесници во штрајкот. 

Работодавачот може да ги отстрани од процесот на 
работа само оние работници кои со своето однесување 
поттикнуваат насилничко и недемократско однесу-
вање, со што се оневозможуваат преговорите меѓу ра-
ботниците и работодавачот. 

За работниците одстранети од работа, за времето 
додека се отстранети од работа, работодавачот е дол-
жен да ги уплатува придонесите утврдени со посебните 
прописи за најниската основица за плаќање на придо-
несите. 

Член 69 
На предлог на работодавачот, синдикатот и работо-

давачот спогодбено подготвува и донесува правила за 
производно одржувачки и нужни работи кои несмеат 
да се прекинуваат за време на штрајк. 

Правилата содржат особено одредби за работите и 
бројот на работниците кои на нив мора да работат за 
време на штрајк, а со цел за овозможување обновување 
на работата по завршување на штрајкот (производно 
одржувачки работи), односно со цел за вршење на ра-
ботите кои се неопходно потребни заради спречување 
на загрозување на животот, личната сигурност или 
здравјето на граѓаните (нужни работи). 

Со определување на работите од претходниот став 
не смее да се оневозможува или битно ограничува пра-
вото на штрајк. 

Ако синдикатот и работодавачот не се спогодат, во 
рок од 15 дена од денот на доставувањето на предлогот 
на работодавачот до синдикатот за определување на 
работите од ставот (2) на овој член, работодавачот или 
синдикатот може во рок од наредните 15 дена да бара 
за тие работи да одлучи арбитража.  

 
Член 70 

Организирањето или учеството во штрајк организиран 
во согласност со одредбите на закон или овој договор, не 
претставува повреда на договорот за вработување. 

Работникот не смее да биде ставен во понеповолна 
положба од другите работници поради организирање 
или учество во штрајк, во согласност со закон и овој 
договор. 

На работникот може да му се даде отказ само ако 
организирал или учествувал во штрајк организиран во 
спротивност со закон или овој договор или ако за вре-
ме на штрајкот направил некоја друга тешка повреда 
на договорот за вработување. 

Работникот не смее на кој било начин да биде при-
силен да учествува во штрајк. 

На работниците учесници во штрајкот, за време на 
учество во штрајкот, работодавачот е должен да им уп-
латува придонеси од плата утврдени со посебните про-
писи на најниската основица за плаќање на придоне-
сите. 

Организаторот на штрајкот може од свои средства 
да им обезбеди надоместок на плата за времето на 
штрајк на работниците кои учествувале во штрајкот. 

 
Член 71 

Работодавачот може да бара од надлежниот суд да 
забрани организирање и спроведување на штрајк спро-
тивен на законот, како и да бара надомест на штета ко-
ја ја претрпел поради штрајкот. 

Одлука за забрана на штрајк донесува надлежниот 
суд за работни спорови во прв степен. 

По жалба против одлуката за забрана на штрајк, од-
лучува надлежниот суд. 

Постапката по барањето за забрана на штрајк, од-
носно отстранување од работа е итна. 

 
Член 72 

Синдикатот може да бара од надлежниот суд да 
забрани исклучување од работа за време на штрајк, 
спротивно на законот, како и да бара надомест на ште-
та која тој и работниците ја претрпеле поради исклучу-
вањето од работа за време на штрајкот.  

 
Безбедност и здравје при работа 

 
Член 73 

Претставникот за безбедност и здравје при работа  
го избираат вработените од своите редови, на синдика-
лен собир на мнозинскиот синдикат, по предлог на 
синдикатот.“  
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Бројот на претставниците зависи од бројот на вра-
ботените во претпријатието, согласно Законот за без-
бедност и здравје при работа. 

 
Член 74 

Работникот има право на заштита при работа. Заш-
титата на работа опфаќа мерки насочени кон создавање 
на сигурни услови за работа. 

За обезбедување на потребните услови за заштита  
на работниците на работа, работодавачот односно ов-
ластен орган, донесува општ акт со кој се уредува заш-
титата  на работниците во согласност со закон. 

Работодавачот, при стапувањето на работникот на 
работа со договор за вработување, е должен да го за-
познае со сите опасности во работата и со правата и об-
врските во врска со заштитата на работа и услови за ра-
бота. 

Работникот има право да одбие да работи ако му се 
заканува непосредна опасност по живот или здравјето, 
поради тоа што не се спроведени пропишаните мерки 
за безбедност и здравје при работа. 

 
Член 75 

Работодавачот, врз основа на научни сознанија (ме-
ѓународни стандарди) и современите достигнувања, 
должен е да ја обезбеди работата на начин со кој се 
обезбедува сигурноста на работењето и заштитата на 
здравјето на работниците да презема мерки и да ут-
врдува нормативи со кои се обезбедува психофизичко-
то здравје и личната сигурност, особено: 

- да ги утврдува мерките за безбедност и здравје 
при работа на начин и со средства со кои максимално 
би ја обезбедил сигурноста на работниците, да ги сма-
лува можностите за повреда  и професионални заболу-
вања; 

- да го информира синдикалниот повереник за по-
тешките повреди на работа, колективните несреќи, 
професионалните болести и слично; 

- на работниците да им  обезбеди обука во соглас-
ност со прописите од областа на безбедност и здравје. 
 

Посебна заштита на жената, младите, 
и инвалидните работници 

 
Член 76 

Работнички за време на бременост не смеат да ги 
извршуваат следниве работи: 

- за кои се бара посебен услов, здравствена, телесна 
и психофизичка состојба; 

- кои се утврдени како напорни; 
- кои имаат штетно влијание врз здравјето на труд-

ницата и врз бременоста. 
Напорни и за здравје штетни работи кои не смеат за 

време на бременост да се обавуваат се: 
- работи што предизвикуваат постојани и силни 

вибрации на телото и врева што предизвикува подолг 
притисок на телото; 

- работи со опасни предмети и материјали штетни 
по здравје; 

- работи во простории во кои доаѓа до опасни зра-
чења; 

- работи кај кои е потребно да се дигаат и пренесу-
ваат товари; 

- работи што се извршуваат претежно во нефизио-
лошка или присилна положба. 

 
Член 77 

Работникот со намалена работна способност и ра-
ботникот кој работи на работа за која постои опасност 
од настапување на инвалидност, има право на работа 
на соодветно работно место според стручната подго-
товка и работното искуство. 

Член 78 
Работните места на кои не смеат да работат работ-

ници помлади од 18 години се определуваат со колек-
тивниот договор на ниво на работодавач.  

 
IX. МИРНО РЕШАВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ 

И КОЛЕКТИВНИТЕ РАБОТНИ СПОРОВИ 
 

Член 79 
Индивидуален работен спор претставува спор во 

врска со остварувањето на правата на работникот ут-
врдени со закон, со колективниот договор и со догово-
рот за вработување. 

Колективни работни спорови се спорови во врска 
со склучувањето, измената и дополнувањето и приме-
ната на колективниот договор, остварување на правото 
на синдикално организирање и штрајк. 

 
Член 80 

Споровите што не можат да се решат со меѓусебно 
спогодување, можат да се решат по пат на помирување 
или по пат на арбитража.  

Помирувањето е процес во кој независна трета 
страна определена од страните во спорот им помага на 
стра-ните во спорот во изнаоѓање на решение за спо-
рот. 

Арбитража е решавање на спор од страна на трета 
страна која ја определиле страните во спорот и која од-
лучува за спорот. 

 
Член 81 

Лицата помирувачи, односно арбитри страните во 
спорот ги бираат од Листата на помирувачи односно 
арбитри што ја утврдуваат  самите.  

Страните во спорот заеднички го определуваат трети-
от член во постапката за помирување односно арбитража. 

 
Постапка за помирување (мировен совет) 

 
Член 82 

Индивидуалните и колективните работни спорови 
можат да се решаваат по пат на мирење  и пред посе-
бен мировен совет. 

Постапката за помирување започнува со предлог од 
која било страна, најдоцна во рок од 5 дена од настану-
вањето на спорот, во кој  предлагачот на помирувањето 
ја изнесува содржината на спорниот однос. 

По добивањето на предлогот другата страна е 
должна да одговори во рок од 3 дена. 

Страните во спорот во мировниот совет предлагаат 
свој член, а заеднички го определуваат третиот член на 
мировниот совет од листата на помирувачи. 

Помирувачот раководи со мировниот совет и им 
помага на страните во спорот во изнаоѓање решение за 
спорот. 

Во случај, другата страна да не одговори на предло-
гот, не именува член за мировниот совет, не се избере 
помирувач или не се постигне спогодба за решавање на 
спорот, постапката за помирување се запира. 

 
Член 83 

Постапката за помирување страните во спорот се 
должни да ја завршат во рок од 15 дена, од поднесува-
њето на предлогот за постапка за помирување.  

Спогодбата што ќе се постигне во постапката за по-
мирување мора да биде во писмена форма и истата е 
задолжителна за страните во спорот. 

 
Член 84 

Со колективен договор на ниво на работодавач мо-
же да се доуреди формирањето на посебен мировен со-
вет и постапката на решавање на индивидуален или ко-
лективен работен спор. 
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Постапка пред арбитража 
 

Член 85 
Во случај на колективен работен спор, која било од 

страните во спорот може да поднесе предлог за поста-
пка пред арбитража, во рок од 8 дена од денот на нас-
танувањето на спорот, односно од денот на запирањето 
на постапката за помирување. 

Арбитража може да врши еден или повеќе арбитри. 
Страните во спорот заеднички го избираат арбите-

рот или арбитрите од Листата на арбитри. 
Арбитерот е должен да закаже расправа во рок од 5 

дена од приемот на предлогот. 
На расправата се повикуваат овластени претставни-

ци на страните во спорот.   
Одлуката на арбитерот е конечна и задолжителна за 

страните во спорот. 
Постапката пред арбитража завршува во рок од 25 

дена од денот на настанувањето на спорот.  
 

X.  ИНФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 
 

Член 86 
Работодавачот обезбедува задолжително редовно и 

навремено информирање на работниците за деловните 
и развојните решенија од влијание на економската и 
социјалната положба на работниците, а особено за: 

- годишни и повеќегодишни планови за развој; 
- организациски промени; 
- одлуки со кои се уредуваат правата од работен од-

нос на работниците; 
- годишни деловни резултати; 
- други значајни деловни и развојни решенија и 
- други прашања од заеднички  интерес. 
Информирањето се врши писмено, а за одредени 

работи и усно, преку гласило, билтен, инфо-интерн, на 
состаноци и на друг начин утврден од страна на рабо-
тодавачот или со колективен договор на ниво на рабо-
тодавач. 

 
Член 87 

На ниво на работодавач синдикатот избира или 
именува претставник за информирање и консултирање.   

За избраниот или именуваниот претставник синди-
катот го информира работодавачот. 

 
Учество на работниците во  работењето 

 
Член 88 

Органот на управување на работодавачот, во рам-
ките на своите надлежности се грижи за остварување 
на правата на работниците во согласност со Законот, 
Статутот на работодавачот, овој Колективен договор и 
со други општи акти, со кои на  работниците им се 
овозможува: 

1. Да го следат извршувањето на одредбите на овој 
Колективен договор и на другите акти на работодава-
чот кои се однесуваат на социјалната и економската 
положба на работниците; 

2. Да ги утврдуваат ставовите на работниците кои 
се доставуваат до надлежните органи на работодавачот 
и 

3. Да расправаат и да одлучуваат за предлозите на 
Синдикатот. 

 
XI. СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 

НА РАБОТНИЦИТЕ 
 

Член 89 
Работникот има право на стручно оспособување и 

образование во зависност од процесот на работа кога 
тоа е во интерес на работодавачот. 

Работникот може стручно да се оспособува и обра-
зува доколку работодавачот го упати на стручно оспсо-
бување и образование. 

Доколку стручното оспособување и образование е 
организирано  во текот на работното време, работникот 
користи платено отсуство поради оспособување и об-
разование. 

Програмата, времетраењето, правата и обврските на 
договорените страни во однос на образованието, дош-
колувањето и оспособувањето на работниците во врска 
со потребите на работодавачот се уредуваат со акт на 
работодавачот.                            

На работникот кој во интерес на работодавачот е 
упатен на стручно оспособување и образование, му се 
исплаќа редовно и соодветен износ на трошоците 
сврзани со тоа, како што се: 

- превоз; 
- котизација, школарина; 
- трошоци за исхрана и 
- трошоци за престој. 
По завршувањето на стручното оспособување, 

преквалификација односно доквалификација, за потре-
бите на работодавачот, работодавачот може да му по-
нуди нов договор за вработување на работникот. 

 
Ученици и студенти 

 
Член 90 

Работодавачот во договор со надлежната образовна 
организација прифаќа ученици и студенти на практич-
на работа. 

На учениците и студентите што ќе вршат практична  
работа кај работодавачот им се обезбедува обука за 
безбедност и здравје при работа, соодветни заштитни 
средства, лична заштитна опрема, исхрана и превоз до 
работа и од работа, доколку такви се организирани. 

Одлука за прием на ученици и студенти на практич-
на работа донесува овластено лице. 

 
XII. УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА СИНДИКАТОТ 
 

Член  91 
Работодавачот е должен да создаде услови за из-

вршување на активностите на Синдикатот во врска со 
заштитата на правата на работниците од работниот од-
нос, утврдени со закон и колективен договор. 

Активноста на Синдикатот во согласност со став 1 
од овој член, не може да се спречи со акт на работода-
вачот. 

 
Член  92 

На барање на Синдикатот, работодавачот доставува 
податоци и информации за оние прашања што имаат 
најнепосредно влијание врз материјалната и социјална-
та положба на членовите на Синдикатот (работниците) 
и ги разгледува мислењата и предлозите на Синдикатот 
во  постапката на донесување одлуки и решенија, што 
имаат битно влијание врз материјалната и социјалната 
положба, односно во остварувањето на правата на ра-
ботниците. 

На синдикалниот претставник му се овозможува 
непречено комуницирање со работодавачот или од не-
го овластено лице и со сите работници во претпријати-
ето, кога тоа е неопходно за остварување на функција-
та на Синдикатот. 

На овластениот синдикален претставник кој не е 
вработен кај работодавачот, мора да му се овозможи 
непречена комуникација и синдикална активност од 
страна на работодавачот.   
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Член  93 

Работодавачот ја пресметува и уплатува синдикал-

ната членарина од нето платата на работникот согласно 

Одлуката на Синдикатот. 

Работодавачот обезбедува стручни, административ-

ни и технички услови за работа и остварување на фун-

кциите на Синдикатот. 

 

Член  94 

Синдикалниот претставник има посебна заштита и 

не може да биде повикан на одговорност ниту  доведен 

во неповолна положба, вклучувајќи го и престанокот 

на неговиот работен однос, освен во случај на извршу-

вање на кривично дело или предизвикување на поголе-

ма материјална  штета кај  работодавачот. 

Како синдикален претставник, се сметаат и функци-

онерите во синдикатот, кои се вработени кај работода-

вачот, а својата функција ја извршуваат волонтерски. 

Посебната заштита на синдикалниот претставник 

трае за време на неговиот мандат и две години потоа.  

 

Член  95 

Синдикалниот претставник не може: 

- да биде упатен на привремен принуден одмор; 

- да биде распореден на друго работно место без не-

гова  согласност. 

- да му престане работниот однос од деловни при-

чини.  

 

Член  96 

Со одлука на Синдикатот, се утврдува бројот на 

синдикалните претставници кои уживаат заштита, а 

тоа се: членовите на извршните одбори во основните 

организации и бираните претставници во повисоките 

органи на синдикатот. 

 

Член 97 

Работодавачот е должен на синдикалниот претстав-

ник да му овозможи платено отсуство од работа заради 

ефикасно вршење на функциите на Синдикатот и син-

дикалното образование и оспособување. 

Начинот, времето и условите на ослободување од 

работа на синдикалниот претставник, се уредуваат со 

колективен договор на ниво на гранка односно оддел, 

односно на ниво на работодавач. 

 

Член 98 

Член на Синдикатот кој е избран, односно имену-

ван во органите на Синдикатот, чие вршење на фун-

кцијата бара привремено да престане да работи кај ра-

ботодавачот, има право, по престанување на функција-

та што ја вршел, во рок од 5 дена, да се врати кај рабо-

тодавачот на работно место кое одговара на неговата 

стручна подготовка, за што се склучува посебен дого-

вор со работодавачот. 

XIII.  ИЗМЕНУВАЊЕ,  ДОПОЛНУВАЊЕ,  

ТОЛКУВАЊЕ И СЛЕДЕЊЕ НА ПРИМЕНАТА 

 НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР 

 

Изменување и дополнување на колективниот  

договор 

 

Член 99 

Секој учесник може да предложи изменување и до-

полнување на овој Колективен договор. 

Предлогот за изменување и дополнување на овој 

Колективен договор во писмена форма се доставува до 

другиот учесник кој е должен да се изјасни во рок од 

30 дена.  

Во случај ако другиот учесник не го прифати или 

не се изјасни по предлогот во рок од став 2 на овој 

член, учесникот-предлагачот може да започне постапка 

за усогласување. 

 

Член 100 

Постапката за усогласување започнува на барање 

на еден од учесниците во Колективниот договор и тре-

ба да заврши во рок од 60  дена од поднесувањето на 

барањето. 

 

Следење на примената на колективниот договор 

 

Член 101 

За следење на примената на овој Колективен дого-

вор учесниците формираат комисија. 

Секој од учесниците на овој Колективен договор 

именува по 3 члена во комисијата од став 1 на овој 

член, во рок од 15 дена од склучувањето на овој колек-

тивен договор. 

Комисијата ќе работи по изготвен деловник за ра-

бота. 

 

Толкување на колективниот договор 

 

Член 102 

Комисијата од член 97 на овој Колективен договор да-

ва толкување на одредбите на овој Колективен договор. 

 

XIV.  ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член  103 

За решавање на споровите меѓу потписниците на 

овој Колективен договор што не можат да се решат со 

меѓусебно договарање, се формира комисија за усогла-

сување. 

Секој од учесниците именува по два члена во коми-

сијата за усогласување. 
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Член 104 

Трошоците за подготвување и следење на примена-

та на овој Колективен договор, потписниците ги сносат 

подеднакво. 

Член 105 

Овој Колективен договор се склучува за време од 

две години. 

Важењето на овој Колективен договор се продол-

жува доколку страните склучат спогодба најдоцна 30 

дена пред истекот на важењето на Колективниот дого-

вор. 

По истекот на рокот за кој е склучен овој колекти-

вен договор, неговите одредби ќе се применуваат и по-

натаму се до склучување на нов колективен договор. 

 

Член 106 

Овој Колективен договор неговите изменувања и 

дополнувања, се доставуваат на регистрација до ми-

нистерството надлежно за работите од областа на тру-

дот, а  се објавуваат во "Службен весник на РМ". 

Колективните договори на ниво на работодавач се 

регистрираат кај Самостојниот синдикат на работници-

те од енергетика и стопанството на Македонија и Здру-

жението за енергетика од приватниот сектор при Орга-

низацијата на работодавачи на Македонија. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Член 107 
Овој колективен договор стапува во сила со денот 

на склучувањето, а ќе се применува од денот на него-
вото објавување во "Службен весник на РМ". 

 
Претседател на Здружени-
ето за енергетика од при-
ватниот сектор на Орга-
низацијата на работодава-
чите на Македонија 

Претседател на Самостоен 
Синдикат на работниците 
од енергетика и стопанст-
вото на Македонија 

  
Дипл.инж.Вернер Хенгст Дипл.инж. Роберт Симоноски 

Претседател,  
Ангел Димитров, с.р. 

 

  
          Бр. 0101-28 Бр. 21-1-139 
 20 ноември 2014 година 20 ноември 2014 година 
             Скопје Скопје 

__________ 

 
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

5641. 
Врз основа на член 44 од Законот за данокот на до-

бивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 
44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 159/2008, 
85/2010, 47/2011, 135/2011, 79/2013 и 13/2014), Држав-
ниот завод за статистика го утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА 
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ 

НОЕМВРИ 2014 ГОДИНА 
 
Индексот на цените на мало во Република Македо-

нија во периодот јануари-ноември 2014 година, во од-
нос на просечните цени на мало во 2013 година, изне-
сува - 0,8%. 

 
                                                        Директор, 

д-р Благица Новковска, с.р. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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